Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 19 de juliol del
2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la
sessió número 8 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

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

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

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS
Sra. Imma Torra i Bitlloch

El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió durant el debat del punt 2.1.2 de
l'Ordre del dia.
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
1.

QÜESTIONS PRÈVIES

1.1

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 NÚMERO 24, 25,
26 I 27 CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 I 28 DE JUNY I 5 DE JULIOL
DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions número 24, 25, 26 i 27 Corresponents als dies 14,
21 i 28 de juny i 5 de juliol del 2004, respectivament, pel repartiment que de les actes
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de
28 de novembre.
1.2

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

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

SERVEIS JURÍDICS I D'ASSESSORAMENT

a.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS

1.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4499, DE 14
DE JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 201/2004-E,
INTERPOSAT PER TALLERES CASTELLADRAL, S.L., EN RELACIÓ AMB
EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM.
29 DOLORS-NORD MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 201/2004-E interposat per
TALLERES CASTELLADRAL,S.L., contra la desestimació presumpta per silenci
administratiu del recurs de reposició interposat contra la resolució de l’AlcaldePresident de data 10-07-03, la qual aprovà definitivament el projecte de reparcel.lació
de la Unitat d’Actuació núm. 29 Dolors-Nord Manresa, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 8 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
1.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4839, DE 23 DE
JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 268/2004, INTERPOSAT PER
LA CORPORACIÓ F.P. PETROLIS, S.L., EN RELACIÓ AMB L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL D'USOS DE LES ZONES INDUSTRIALS EN
ILLA TANCADA CLAU 2.1.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 268/2004 interposat per la
CORPORACIÓ F.P. PETROLIS, S.L., contra la desestimació presumpta per silenci
administratiu del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, que va aprovar definitivament el Pla especial d’usos de les
zones industrials en illa tancada clau 2.1, a confrontants amb zones residencials de
Manresa, davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de codemandats.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós-administratiu de referència.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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1.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4846, D'1 DE
JULIOL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 263/2004 SECCIÓ 2A,
INTERPOSAT PEL SENYOR JAUME ESTRADA VERT, EN RELACIÓ AMB LA
SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA O RESTABLIMENT DE LA
REALITAT FÍSICA ALTERADA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN
TANCAMENT METÀL.LIC A LA TERRASSA DE L'HABITATGE SITUAT AL
CARRER GUIFRÉ EL PILÓS, NÚM. 49, 4T, 3A.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 263/2004 secció 2A,
interposat pel Sr. JAUME ESTRADA VERT contra la resolució de l’Alcalde de 16 de
març de 2004 que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de
la regidora d’Urbanisme de 19 de gener de 2004 que donava un termini de dos mesos
al Sr. Estrada per demanar llicència urbanística o restablir la realitat física alterada de
les obres de construcció d’un tancament metàl·lic a la terrassa de l’habitatge situat al
carrer Guifré el Pilós núm. 49 4t 3a, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
1.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4952, DE 2 DE
JULIOL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 229/2004-I, INTERPOSAT
PEL SENYOR OVIDI GRAELLS PEREMIQUEL, EN RELACIÓ AMB
L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL
CARRER REMEI DE BAIX".

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 229/2004-I interposat pel sr.
OVIDI GRAELLS PEREMIQUEL, contra l’acord plenari de data 16-02-04, que
desestimà el recurs de reposició interposat per l’actor contra l’acord plenari de data 1509-03, que aprovà definitivament l’expedient de contribucions especials per a
l’execució de l’obra anomenada projecte de renovació del c/ Remei de Baix, notificant
a l’actor que li pertocarà satisfer una contribució provisional de 674,23 €, per la
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titularitat de l’habitatge 1r. 3a. de la Via Sant Ignasi, núm. 73-75 de Manresa, davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
1.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5103, D'11 DE
JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 24/2004-A, INTERPOSAT
PER LA SENYORA MERCÈ FREIXA ALEGRE, EN RELACIÓ AMB EL PREU
JUST DE LA FINCA DE CAN FONT DE LA SERRA, S/N, DE MANRESA, EXP.
PREU JUST 0004-03.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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 que es va seguir amb el
número 24/2004-A davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona,
interposat per la Sra. MERCÈ FREIXA ALEGRE i altres, contra l’acord adoptat per la
Secció de Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya en data 25-06-03, pel qual
es fixava el preu just de la finca Can Font de la Serra, s/n de Manresa, expt. Preu just
0004-03.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós-administratiu de referència.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
1.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5109, DE 12 DE
JULIOL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL PROCEDIMENT 263/2004, INICIAT PER LA SENYORA MONTSERRAT
JAUMANDREU NOGUERA EN RECLAMACIÓ PER INVALIDESA
PERMANENT PER ACCIDENT LABORAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en el procediment núm.
263/2004 iniciat per la Sra. MONTSERRAT JAUMANDREU NOGUERA ha interposat
demanda contra la Mútua Intercomarcal, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la
Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Manresa, en concepte de
reclamació per invalidesa permanent per accident laboral, davant el Jutjat Social de
Manresa.
2n. DESIGNAR el Lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI
RODRÍGUEZ i FUENTES, representant d’aquest Ajuntament en el procés esmentat a
l’acord anterior, i director de la defensa jurídica en el procediment referenciat.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

1.9

DONAR DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5042, DE 6
DE JULIOL DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL
19 DE MAIG DE 2004 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1
DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 105/2004, INTERPOSAT PER LA SENYORA ÀFRICA
MARTÍN RAMOS, CONTRA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE QUE DESESTIMA
LA RECLAMACIÓ D'INDEMNITZACIÓ PER DESPERFECTES A UN
VEHICLE.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 19 de maig del
2004 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs
contenciós-administratiu núm. 105/2004 interposat per la sra. AFRICA MARTÍN
RAMOS, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 23-01-04, desestimatòria de
la reclamació d’indemnització per part de l’actora, per desperfectes causats al vehicle
matrícula B-8268-MX, marca Seat Ibiza, a l’aparcar al carrer que dóna accés a la zona
dels Comtals, degut a unes obres, el dia 14-11-99, resolució judicial que literalment
diu: “Desestimar la demanda presentada por la procuradora Dª Melania Serna en
nombre y representación de Dª África Martín Ramos, en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la resolución de 23 de enero de 2004 del Alcalde del
Ayuntamiento de Manresa, declarando dicha resolución ajustada a derecho, sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas procesales”.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
1.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5043, DE 6 DE
JULIOL DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 20
DE MAIG DE 2004 PEL JUTJAT SOCIAL DE MANRESA, QUE ESTIMA LA
DEMANDA NÚM. 352/2003-E, INTERPOSADA PER LA SENYORA
MONTSERRAT JAUMANDREU NOGUERA, CONTRA LA MÚTUA
COMARCAL, INSS, TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL I
L'AJUNTAMENT DE MANRESA, EN CONCEPTE D'IMPUGNACIÓ D'ALTA
MÈDICA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 20 de maig del
2004 pel Jutjat Social de Manresa, que estima la demanda núm. 352/2003-E
interposada per la Sra. MONTSERRAT JAUMANDREU NOGUERA contra la Mútua
Intercomarcal, INSS, Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Ajuntament de
Manresa, en concepte d’impugnació de l’alta mèdica expedida per la Mútua
Intercomarcal en data 24-01-03, resolució judicial que literalment diu: '...he d’anul·lar i
anul·lo i deixo sense cap efecte l’alta mèdica de 24 de gener de 2003 extesa per la
Mútua Intercomarcal, i reposo a la reclamant en situació d’incapacitat temporal, per
causa d’accident de treball, durant el període de 25 de gener a 3 de desembre de
2003, tot condemnant la Mútua Intercomarcal a abonar la prestació econòmica diària
del 75% de la base reguladora de 42,85 euros/dia durant el període esmentat; sense
perjudici de descomptar les prestacions abonades per contingències comunes en
període coincident, si fos el cas; sense perjudici de les responsabilitats legals
subsidiàries de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General; i amb
absolució de l’Ajuntament demandat'.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
1.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5079, DE 8 DE
JULIOL DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 5
DE MAIG DE 2004 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE
BARCELONA,
QUE
DESESTIMA
EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 124/2003-A, INTERPOSAT PER INOXFORMA, S.L.,
CONTRA DECRET QUE REQUERIA L'ADOPCIÓ DE MESURES
CORRECTORES PER AJUSTAR A LA LEGALITAT LES INSTAL.LACIONS
D'UN TALLER MECÀNIC SITUAT A L'AV. PIRELLI.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 75 de 5 de maig de 2004,
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona que resol desestimar el recurs
contenciós administratiu núm. 124/2003-A interposat per Inoxforma, SL, contra el
decret del tinent d’alcalde regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats de 28
de gener de 2002, que requeria l’adopció de mesures correctores per ajustar a la
legalitat les instal.lacions de taller mecànic situat a l’av. Pirelli, en compliment del que
disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació."
a.3)

CANVI DE DESIGNACIÓ DE PROCURADOR

1.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4838, D'1 DE
MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
1638/2001, INTERPOSAT PEL SENYOR JOSÉ MIGUEL MANZANARES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 19 d’octubre de 2001 en el
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1638/2001 interposat
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pel Sr. JOSÉ MIGUEL MANZANARES contra la resolució de l’Alcalde-President de data
04-07-01, desestimatòria de la reclamació d’indemnització per danys ocasionats al seu
vehicle el dia 13-12-00 en la Baixada de la Seu, com a conseqüència d’una pilona, en
comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
1.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4840, D'1 DE
MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
1743/1997, INTERPOSAT PER MS-MT, S.L.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 10 de novembre de 1997 en el
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1743/97 interposat
MS-MT, S.L. contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació de
Manresa, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest
moment.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.4)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

1.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4720, DE 21
DE JUNY DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 638, 644 I 630 EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 360/2004-A.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 638, 644 i 630, per tal de garantir-los la defensa jurídica
que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el
número 360/2004-A, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix
arran de les diligències número 116721/2004, d’uns fets esdevinguts el dia 7 de juny
de 2004, consistents en desobediència i insults 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 638, 644 i 630, en el Judici de Faltes núm.
360/2004-A.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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1.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4953, DE 2 DE
JULIOL DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LLETRAT/DA
PER A
PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA
LOCAL NÚM. 638, 644 I 630 EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 360/2004-A.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 638, 644 i
630 en el Judici de Faltes núm. 360/2004-A, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el
contracte d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text
refós llei de contractes de les administracions públiques.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.5)

ALTES ASSUMPTES SERVEIS JURÍDICS

1.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4600, DE 9 DE
JUNY DE 2004, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D'ALÇADA CONTRA
LA RESOLUCIÓ DICTADA PEL DIRECTOR DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE
CATALUNYA, RELATIVA A L'EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE
LA SUBVENCIÓ ATORGADA A AQUEST AJUNTAMENT PER A LA
REALITZACIÓ DEL CURS NÚMERO 112191.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. INTERPOSAR recurs d’alçada contra la resolució dictada pel Director del Servei
d’Ocupació de Catalunya, relativa a l’expedient de revocació parcial de la subvenció
atorgada a aquest Ajuntament per a la realització del curs número 112191, amb el
número d’expedient 2001-T-11940, ja que l’Ajuntament va pagar en el seu moment la
quantitat que es reclama, i pel que fa als interessos, no existeix títol habilitant per
reclamar-los.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
b)

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

1.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 4552, DE 21 DE JUNY DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA DE
DIFERENTS PERSONES PER REALITZAR TASQUES DE TÈCNICS/QUES I
AUXILIARS ESPORTIUS/VES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei determinat i
pel procediment de màxima urgència, a les persones que tot seguit s’esmenten, per tal
de realitzar tasques de tècnics/iques esportius/ives i auxiliars tècnics/iques
esportius/ives, per les jornades, períodes i retribucions següents:
Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:

XAVIER ALONSO SEGURA
39370267-V
Tècnic esportiu en piragüisme
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Període:
Jornada:
Retribució:

del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
18’75 hores setmanals
697,68 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

ELOI BARRACHINA SALLERAS
39374439-A
Tècnic esportiu en piragüisme
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
18’75 hores setmanals
697,68 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

FERRAN BOZZO CLOSAS
39376250-C
Tècnic esportiu en escalada
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
37’5 hores setmanals
1.395,37 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

MARTA BRUGUÉ SALA
39186519-Q
Tècnica esportiva en handbol
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
28’75 hores setmanals
1.069,78 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

MARIO CARBALLAR ORTEGA
47613485-N
Tècnic esportiu en piragüisme
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
18’75 hores setmanals
697,68 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

ALBA DOMINGUEZ FERRER
39375550-X
Tècnica esportiva en korfbal
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
40 hores setmanals
1.488,39 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

MARCEL ESPINAL SERRA
39380321-C
Auxiliar tècnic esportiu en escalada
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
37’5 hores setmanals
1.192,68 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin

Nom i cognoms:
DNI núm.:

FRANCESC XAVIER FERNANDEZ ROCA
39341839-V
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Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

Auxiliar tècnic esportiu en beisbol
de l’1 al 23 de juliol de 2004
17’5 hores setmanals
556,58 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

JOSE MARIA FIUS RUBÍ
39378522-S
Tècnic esportiu en intercrosse
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
37’5 hores setmanals
1.395,37 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

XAVIER FONTANET FIGULS
39352083-A
Tècnic esportiu en piragüisme
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
36’25 hores setmanals
1.348,86 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

DANIEL GRANDON SANCHEZ
39367970-C
Auxiliar tècnic esportiu en beisbol i tennis
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
41’25 hores setmanals
1.311,95 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

GUILLEM JUSTE FARGAS
39379121-Q
Auxiliar tècnic esportiu en piragüisme
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
36’25 hores setmanals
1.152,93 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

JUDIT LUCENA MORENO
39378576-T
Tècnica esportiva en piragüisme
de l’1 al 23 de juliol de 2004
25 hores setmanals
930,25 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

GUILLEM MARIA MANUBENS GIL
39373467-C
Tècnic esportiu en BTT
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
37’5 hores setmanals
1.395,37 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:

ORIOL MANUEL FONT
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DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

39357917-H
Auxiliar tècnic esportiu en patí i piragüisme
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
22’5 hores setmanals
715,61 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

MARCOS ORTEGA LUQUE
39354020-P
Tècnic esportiu en tir amb arc
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
40 hores setmanals
1.488,39 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

IGNASI SOBRERROCA VIDAL
39358231-X
Tècnic esportiu en tennis
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
18’75 hores setmanals
697,68 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

Nom i cognoms:
DNI núm.:
Funcions:
Període:
Jornada:
Retribució:

JORDI SOLER FERNANDEZ
39385902-N
Auxiliar tècnic esportiu en piragüisme
del 28 de juny al 23 de juliol de 2004
36’25 hores setmanals
1.152,93 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin.

2. Les contractacions referides en el punt anterior s’efectuen de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig,
l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la contractació per obra o
servei determinat, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució i publicar les presents contractacions al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
1.18

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 4864, DE 29 DE JUNY DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE
LA SENYORA MARIA ANGELES TARRADELLAS CALVERA, PER
REALITZAR TASQUES DE TREBALLADORA FAMILIAR.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per circumstàncies de
la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel procediment de màxima
urgència, a la senyora MARIA ANGELES TARRADELLAS CALVERA (DNI 39281058W), per tal de realitzar funcions de treballadora familiar, amb una jornada de 35 hores
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setmanals, pel període comprès entre el dia 15 de juliol i fins al 21 de setembre de
2004 i per les retribucions següents:
Sou mensual ......................................................................................... 1.148,23 EUR
Paga extraordinària de juny .................................................................. 1.148,23 EUR
Paga extraordinària de Nadal ............................................................... 1.148,23 EUR
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 ...................................
107,41 EUR
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 ................................
107,41 EUR
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació de la senyora Tarradellas s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3
del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar contractes
eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’activitat normal
de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució i publicar la present
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya."
1.19

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 4865, DE 28 DE JUNY DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE
LA SENYORA MERITXELL TRULLÀS VILASECA, PER REALITZAR
TASQUES D'EDUCADORA SOCIAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada d’interinitat i
pel procediment de màxima urgència, a la senyora MERITXELL TRULLÀS VILASECA
(DNI 39372404-S), per tal de realitzar tasques de tècnica de grau mitjà educadora
social, amb una jornada de 20 hores setmanals, des del dia 1 de juliol de 2004 i
mentre les senyores Montserrat Rodó Vidal i Anna Gabriel Sabaté gaudeixin de
reducció de les seves respectives jornades, i per les retribucions següents:
Sou mensual .........................................................................................
Paga extraordinària de juny ..................................................................
Paga extraordinària de Nadal ...............................................................
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 ...................................
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 ................................

962,04 EUR
962,04 EUR
962,04 EUR
90,65 EUR
90,65 EUR

Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
La treballadora substituta desenvoluparà les funcions que té assignades la senyora
Dolors Feliu Illa, donat que aquesta ha assumit les de la part de jornada que
redueixen les senyores Rodó i Gabriel.
2. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Meritxell Trullàs Vilaseca al lloc de
treball d’educadora social amb núm. de codi LB19054, amb un percentatge de
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dedicació del 57’14%, del Text refós de la Relació de Llocs de Treball del personal al
servei d’aquest ajuntament aprovat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del
dia 17 de maig de 2004.
3. La contractació de la senyora Trullàs s’efectua de conformitat amb el que disposen
els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del
RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per
substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret
214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
4. Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució i publicar la present
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya."
c)

ASSUMPTES DIVERSOS

1.20

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4754, DE 29
DE JUNY DE 2004, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE L'ALCALDIA
PEL PRIMER TINENT D'ALCALDE, DURANT EL PERÍODE COMPRÈS
ENTRE EL 26 DE JULIOL I EL 16 D'AGOST DE 2004, AMBDÓS INCLOSOS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Que durant el període comprès entre el 26 de juliol i el 16 d'agost de 2004,
ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de
les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer tinent d’alcalde,
senyor Josep Camprubí i Duocastella, que substituirà amb caràcter d’alcalde
accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí
i Duocastella.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents."
1.21

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5063, DE 12
DE JULIOL DE 2004,
SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE
L'ALCALDIA PEL SEGON TINENT D'ALCALDE, EL DIA 14 DE JULIOL DE
2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular el dia 14 de
juliol de 2004, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament,
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pel segon tinent d'alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, que substituirà amb
caràcter d'Alcalde accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d'alcalde, senyor Ramon
Fontdevila i Subirana.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació en la primera sessió
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents."
1.22

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4380, DE 14
DE JUNY DE 2004, SOBRE ADAPTACIÓ DELS PUNTS PRIMER I SEGON
DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL
DIA 17 DE MAIG DE 2004 PEL QUAL S'APROVAVA LA REVISIÓ DE
PREUS DE LA TARIFA HORÀRIA DE L'APARCAMENT SUBTERRANI DE
VEHICLES DE LA PLAÇA PORXADA DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Adaptar els punts primer i segon de l’acord adoptat pel ple de la corporació
en sessió que va tenir lloc el dia 17 de maig de 2004, en els quals s’aprovava la revisió
de preus de la tarifa horària de l’aparcament subterrani de vehicles de la plaça
Porxada de Manresa. El redactat d’aquests punts de l’acord serà el que es transcriu a
continuació, a l’efecte de fer possible l’operativitat del la revisió de la tarifa:
PRIMER. Aprovar la revisió de la tarifa horària de l’aparcament soterrani per a
automòbils de turisme de la Plaça Porxada, que explota en règim de concessió
administrativa l’entitat mercantil VINCI PARK ESPAÑA, S.A. (A-59790147 c. Orense,
68 28020 Madrid - abans APARCAMIENTOS DE CATALUNYA, S.A.), quedant fixada
l’esmentada tarifa horària en la quantitat d’1,45 EUR/hora, inclòs l’IVA.
SEGON. Aprovar la tarifa màxima per a 24 hores que quedarà fixada en la quantitat de
14,50 euros, inclòs l’IVA i la tarifa corresponent al tiquet perdut que quedarà fixada en
la quantitat de 14,50 euros, inclòs l’IVA.
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la primera sessió
que tingui lloc."
1.23

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:
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Data
d'entrada

Organisme

21-06-2004

Generalitat de Catalunya
-Gabinet del President-

25-06-2004

Generalitat de Catalunya
-Departament de Justícia-

05-07-2004

Generalitat de Catalunya
-Gabinet del President-

08-07-2004

Parlament de Catalunya
-Gabinet de Presidència-

08-07-2004

Parlament de Catalunya
-Gabinet de Presidència-

14-07-2004

Congrés dels Diputats
-Grup parlamentari
socialista-

Remitent

Acord municipal

Sra. Marta Grabulosa,
directora del Gabinet
del president
Sr. Isidro García,
cap del Gabinet del
conseller
Sra. Marta Grabulosa,
directora del Gabinet
del president

Necessitat d'executar millores en la línia
de ferrocarril entre Barcelona, Manresa i
Lleida.
Creació d'una comissió de seguiment i
garantia del Pla Especial de l'equipament
penitenciari del Camp de Lledoners.
Proposta de la vila de Cardona com a
seu de les reunions de la ponència
parlamentària de la redacció d'un nou
Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Sra. Marina García i Proposta d'augment del salari mínim
Soler, cap del Gabinet interprofessional.
de Presidència del
Parlament.
Sra. Marina García i Proposta de la vila de Cardona com a
Soler, cap del Gabinet seu de les reunions de la ponència
de Presidència del parlamentària de la redacció d'un nou
Parlament.
Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Sr. Jesús Membrado Proposta d'augment del salari mínim
Giner,
diputat
per interprofessional.
Saragossa.

2.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

2.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

2.1.1 ACCEPTAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DE DOMINI PER PART DEL GOVERN
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA D'UNS TERRENYS PROCEDENTS DE L'ANTIC TRAÇAT DELS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA LÍNIA
MANRESA-SÚRIA, I APROVAR L'ESBORRANY D'ESCRIPTURA QUE
REGULA AQUESTA CESSIÓ.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 de juliol del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"En data 24 d’abril de 1995 es va signar entre l’Ajuntament de Manresa, l’entitat
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FFCCG) i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, un conveni de cooperació
per a l’execució de les obres corresponents a la variant de traçat de la línia Manresa –
Súria dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Casc urbà de Manresa.
En l’acord cinquè de l’esmentat conveni s’establia que una vegada executades les
obres de variació del traçat de la indicada línia, i declarat per part de FFCCG que els
terrenys antics no eren necessaris per a l’explotació ferroviària, s’iniciarien els tràmits
necessaris per cedir el seu domini a l’Ajuntament de Manresa.
Mitjançant acord de Ple de la Corporació de data 20 de juliol de 1998, es va sol·licitar a
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta del domini corresponent a
la superfície dels terrenys no necessaris per a l’explotació ferroviària, pel que fa a
l’antic traçat de la línia de ferrocarril de Manresa a Súria.
En la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 22 de juny de 2004, es
va aprovar la proposta d’acord autoritzant la cessió gratuïta de domini a favor de
l’Ajuntament de Manresa, d’una porció de terreny de 39.320,56 m2 de superfície, per
ser destinada a la seva incorporació a la xarxa viària bàsica municipal de la ciutat de
Manresa, trànsit rodat i espai destinat a recorregut per a vianants.
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Segons ofici de data 1 de juliol d’enguany procedent de la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar efectivitat a les previsions de
l’acord cinquè del conveni citat, és necessari que el Ple de la Corporació de
l’Ajuntament de Manresa adopti un acord acceptant la cessió gratuïta de domini en
qüestió.
En data 7 de juliol de 2004, el cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni d’aquest
Ajuntament ha emès informe favorable al respecte.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Acceptar la cessió gratuïta de domini per part del Govern de la Generalitat
de Catalunya a favor de l’Ajuntament de Manresa, de la finca de 39.320,56 m2 situada
en el terme municipal de Manresa i formada per dues porcions de terreny separades
entre si per la finca descrita com a Finca 1 (carretera C-25, Eix Transversal), la
descripció de les quals s’adjunta com a annex I al present dictamen.
SEGON. Aprovar en tot el seu contingut l’esborrany d’escriptura que s’adjunta a
aquest dictamen com a annex II, el qual regula el contingut, finalitat i règim jurídic al
qual se subjecta la cessió gratuïta de domini que s’aprova en el punt primer d’aquest
acord.
TERCER. Facultar l’Il·lustríssim senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient."
ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE FINQUES
Finca 1. (Porció de carretera C-25, Eix Transversal, que separa en 2 trams la finca 2, objecte de cessió
gratuïta a l’Ajuntament de Manresa.)
“Rústega. Porció de terreny de configuració plana i de forma sensiblement allargada, amb una cabuda de
dos mil nou-cents seixanta-tres metres quadrats de superfície (2.963.-m2), ubicada a la partida de Mas
d’en Pla i l’Atalaia, del terme municipal de Manresa, destinada actualment al domini públic de la carretera
C-25, Eix Transversal, al seu pas pel terme municipal de Manresa. Aquest terreny prové d’una part de
l’antic traçat de la via del Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a Súria, avui desafectat del
servei públic ferroviari, el qual va quedar ocupat per part de la traça de la carretera C-25, Eix Transversal.
Prové de la finca registral número 8.325, de la qual es segrega. Termenals: Nord, amb part de la finca
matriu número 8.325, antic traçat ferroviari del Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a Súria;
Sud, amb part de la finca matriu número 8.325, antic traçat ferroviari del Ferrocarril de via estreta o
secundari de Manresa a Súria; Est, amb part del traçat de la carretera C-25, Eix Transversal, en direcció a
Vic; i Oest, amb part del traçat de la carretera C-25, Eix Transversal, en direcció a Rajadell. Forma part
de la parcel·la cadastral número 9025 de Manresa.”
Qualificació Urbanística.- Sistema viari, Eix transversal.
Finca 2. (Finca que se cedeix a l’Ajuntament de Manresa en ple domini de forma gratuïta).
Porció de terreny de 39.320,56 m2 situada en el terme municipal de Manresa formada per dues porcions
de terreny separades entre si per la finca descrita com a finca 1. Cada porció de terrenys té la següent
descripció:
1r tram. Va des de la zona urbana de Manresa fins a l’Eix Transversal. Identificada amb la lletra C.1 al
plànol parcel·lari adjunt.
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Porció de terreny de configuració plana i de forma sensiblement allargada, amb una cabuda de dinou mil
vuit-cents seixanta nou metres amb quatre decímetres quadrats de superfície (19.869,04.-m2), ubicada al
terme municipal de Manresa, que atravessa les partides Camí de les Tortonyes, avui zona urbana de
Manresa, i La Torre del Vinyes. Aquests terrenys formen part de l’antic traçat ferroviari del Ferrocarril de
via estreta o secundari de Manresa a Súria, avui desafectat del servei públic ferroviari, que atravessava
els termes municipals de Manresa, Sant Martí de Torruella, Callús i Súria, si be el tram esmentat es
refereix a la part que va del nucli de Manresa fins a la carretera C-25, Eix Transversal. Termenals: Nord,
amb carretera C-25, Eix Transversal, la parcel·la anterior B, cadastral número 9025; Sud, amb la línia del
Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a Berga. Termenals; Nord, amb la carretera C-25, Eix
Transversal, parcel·la anterior B, cadastral 9025; Sud, amb la línia del ferrocarril de Manresa a Berga; Est,
confronta, començant pel punt d’inici, amb els camps de Na Carmen March Torrens, avui amb el carrer
Cerdanya, amb el camí de Les Tortonyes, avui carrer Abad Oliva, amb camps de Na Carmen March
Torrens, avui amb el carrer Abat Oliva i bifurcació amb el carrer Font del Gat, de Na Teresa Aguilar de
Lladó, avui carrer Font del Gat, En Juan Sala Comas, avui carrer Font del Gat i cantonada amb avinguda
de les Bases de Manresa, En Luís Viñas Guix, avui part amb el carrer Font del Gat i part amb la parcel·la
210 del polígon 5 propietat de la Fundació Universitària del Bages, Compañía Minas de Potasa de Súria,
avui part parcel·la 210 del polígon 5, propietat de la Fundació Universitària del Bages, En Luís Viñas, avui
parcel·la 211 del polígon 5 propietari desconegut i parcel·la 193 propietat de Ricard Torres Solervicenç i
l’Ajuntament de Manresa i parcel·la 207 Ricard Torres Solervicenç i l’Ajuntament de Manresa, En Carlos
Font Jover, avui parcel·la 205 del polígon 5 de Maria Àngels Cardona Freixa, En Juan Gamisan Salvadó,
avui parcel·la 203 del polígon 5 de Mercedes Cirera Fàbrega, En Juan Vila de Soler, avui parcel·la 201 del
polígon 5 de la Parròquia d’Artés, Na Josefa Albareda Gigo, avui parcel·la 198 del polígon 5 de Miguel
Fusta Beltran, parcel·la 197 del polígon 5 de Rafael Gall Oller, i parcel·la 196 del polígon 5 de Càndida
Tormes Ainaga, i parcel·la 194 del polígon 5 de Jaume Alsina Garriga Salt, En Luís Viñas Guix, avui
parcel·la 182 del polígon 5 de Teresa Riera Puntí i cinc més i de l’Ajuntament de Manresa; i a l’Oest,
començant també pel punt d’arrancada, amb camps de Francisco Torrens, avui cantonada del carrer
Aragó amb carrer Font del Gat, Concepción Dalmau i els seus fills, En Ángel, En Joaquín y Na
Concepción Torrens Dalmau, avui vorera carrer Font del Gat, Na Josefa Brunet Puig avui Joaquín de
Marimón, avui vorera carrer Font del Gat i plaça del Mossèn Planas, En Juan Barcons Clotet, avui
cantonada carrer de les Tortonyes vorera carrer Font del Gat, Joaquín de Argullol, avui vorera carrer Font
del Gat, En Isidro Riera, avui vorera carrer Font del Gat, En Carlos Jané, avui vorera carrer Font del Gat,
amb l’Escorxador Públic, avui cantonada avinguda Bases de Manresa, amb camp de Luis Viñas Guix,
avui parcel·la 209 del polígon 5 de Ricard Torres Solervicenç i Ajuntament de Manresa i parcel·la 208 del
polígon 5 de Ricard Torres Solervicenç i Ajuntament de Manresa, En Carlos Pons Juver avui Matilde
Iglesias, avui parcel·la 204 del polígon 5 de Ramón Martínez Antúnez, En Juan Gamisans Salvadó, avui
parcel·la 202 del polígon 5 de Mercedes Cirera Fàbrega, En Domingo Sala Sorribas, avui parcel·la 200 del
polígon 5 de Juan Rubiralta Capella, Na Josefa Albareda Guigo, avui parcel·la 199 del polígon 5 de Pedro
Foich Torredeflot i parcel·la 224 del polígon 5 de Valentí Coll Aligué.
2n tram. A partir de l’Eix Transversal i fins a límit del terme municipal de Manresa amb Sant Martí de
Torruella.
Porció de terreny de configuració plana i de forma sensiblement allargada, amb una cabuda de dinou mil
quatre-cents cinquanta-un metres amb cinquanta-un decímetres quadrats de superfície (19.451,51.-m2),
ubicada al terme municipal de Manresa, que atravessa les partides de Mas d’en Pla i del Poal. Aquests
terrenys formen part de l’antic traçat ferroviari del Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a
Súria, avui desafectat del servei públic ferroviari, que atravessava els termes municipals de Manresa, Sant
Martí de Torruella, Callús i Súria, si be el tram esmentat es refereix a la part de Manresa situada entre la
carretera C-25, Eix Transversal i el límit del terme municipal de Manresa. Termenals: Nord, el límit del
terme municipal de Manresa amb el de Sant Martí de Torruella, finca residual d’aquesta matriu; Sud, amb
la carretera C-25, Eix Transversal, parcel·la anterior B, cadastral 9025; Est, Don Marcos Casaponsa
Sardans, avui carretera C-25, Eix Transversal, part de la parcel·la cadastral 9025, Doña Rosa Masana
Brucart, avui parcel·la 125 del polígon 5 de Buenaventura Estragues Vidal, parcel·la 126 del polígon 5 de
José Ribalta Orrit, i parcel·la 127 del polígon 5 de Ramón Estruch Pala, Don José Portabella de Argullol,
avui parcel·la 124 del polígon 5 de Rosa Duocastellà Fornells, Doña Maria Solervicens Coll, avui part de la
parcel·la 105 del polígon 5 de Josefa Masfred Vilata, Don Francisco Bastarda Coma, avui part de la
parcel·la 105 del polígon 5 de Josefa Masfred Vilata, Don Magín Planas Ortina, avui parcel·la 57 del
polígon 5 de Montserrat Rueda Ruíz, parcel·la 248 del polígon 5 de Pedro Díaz Garcia i parcel·la 53 del
polígon 5 de Montserrat Rueda Ruíz, Doña Mónica Duarri, avui part de la parcel·la 19 del polígon 5 de
Eudaldo Torras Junyent, Doña Luisa Calvet Comas, avui part de la parcel·la 19 del polígon 5 de Eudaldo
Torrras Junyent, herederos de Doña Antonia Devesa hoy Ignacio Pich, avui parcel·la 100 del polígon 4 de
José Grau Pallejà, Don José Pons Canals, avui parcel·la 57 del polígon 4 de José Grau Pallejà, Pedro
Sanllehí, avui part de la parcel·la 144 del polígon 4 de José Manubens Escalé, José Rubiralta Bosch, avui
part de la parcel·la 144 del poligon 4 de José Manubens Escalé, Joaquín de Argullol Vilarasau, avui
parcel·la 33 del polígon 4 de Paula Gorina Alba, y Doña Josefa Oliveras, avui parcel·les 32 i 31 del
polígon 4 de Paula Gorina Alba; i Oest, Concepción Caballer Bosch, avui carretera C-25, Eix Transversal,
Juan Torres Otzet, avui carretera C-25, Eix Transversal, Marcos Casaponsa Sardans, avui parcel·la 175
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del polígon 5 de José Culell Aynes, Magín Bellfill Mauri, avui parcel·la 121 del polígon 5 de Juan Combella
Verte, Mercedes Oms de Argullol, avui parcel·la 122 del polígon 5 de Antonio Lobato Ruíz, Magín Bellfill,
avui parcel·la 123 del polígon 5 de José Ribalta Orrit, José Portabella Argullol, avui parcel·la 118 del
polígon 5 de Rosa Duocastellà Fornells, Maria Solervicens Coll, avui parcel·la 117 del polígon 5 d’Antonio
Lanzo Guijarro, Francisco Bastardas Torres, avui parcel·la 106 del polígon 5 de Franciscco Font Folch,
Magín Olanas Orpina, avui parcel·la 51 del polígon 5 de Manuela Molina Vízcar i parcel·la 52 del polígon 5
d’Emilio Señal Serra, Mónica Duarri Utzet, avui parcel·la 247 del polígon 5 de Dolores Sala Rovira, José
Viladomat Duarri, avui part de la parcel·la 222 del polígon 5 de Rafael Bosch Codina, Luisa Calvet Coma,
avui part dela parcel·la 222 del polígon 5 de Rafael Bosch Codina i parcel·la 20 del polígon 5 de Jorge
Bosch Codina, herederos de Antonia Devesa Vallés, avui parcel·la 101 del polígon 4 de Maria Pich Ribera
i parcel·la 97 del polígon 4 de Juan Pich Masachs, José Pons canals, avui parcel·la 148 del polígon 4 de
Juan Franch Castellarnau, Manuel Rubiralta Bosch, avui parcel·la 59 del polígon 4 d’Antonio López
Castaño, Don Joaquín de Argullol Vilarasau, avui parcel·la 61 del polígon 4 de Manuel Ibañez Barón i
parcel·la 156 del polígon 4 de propietari desconegut.”
Qualificació Urbanística.- SU Viari i SUP previsió viari i equipaments (1r tram) i SNU recorregut per a
vianants (2n tram).

ANNEX II
ESBORRANY D’ESCRIPTURA DE CESSIÓ
SEGREGACIONS I CESSIÓ GRATUÏTA DE DOMINI
A Barcelona,.......................................
Davant meu,.......................................
COMPAREIXEN
D'una part, la senyora IMMACULADA TURU I SANTIGOSA, Directora General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya.
D’altra part, el senyor JORDI VALLS I RIERA, Alcalde-President, en representació orgànica de l’Excm.
Ajuntament de Manresa, acompanyat segons preveu l’article 3r. e) del Reial Decret 1174/1987 de 18 de
setembre de Règim de Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional pel
Secretari del mateix Ajuntament el senyor .............................
ACTUEN
La senyora Immaculada Turu, en nom i representació orgànica de la Generalitat de Catalunya (amb NIF:
S-0811001-G), per raó del seu càrrec de Directora General del Patrimoni, nomenada per Decret
270/2004, de 27 d’abril, publicat al DOGC núm. 4.123, de 30 d’abril, facultada per aquest acte en virtut
del que disposa l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 22 de juny de 2004, fotocòpia
del qual s'incorpora a aquest document.
El senyor Jordi Valls i Riera, en nom i representació orgànica del Municipi de Manresa (amb NIF: P0811200-E), com Alcalde-President del seu òrgan Corporatiu, facultat per aquest acte en virtut de l’Acord
del Ple Municipal de data ................., exemplar del qual m’exhibeix i que per fotocòpia s’incorpora a la
matriu.
MANIFESTEN
I.- Que la Generalitat de Catalunya, aquí representada, és propietària de la finca que seguidament es
descriu:
“FERROCARRIL de via estrecha o secundario de Manresa a Súria, que atraviesa dichos términos y los de
San Martín de Torruella y Callús, y que tiene el punto de arranque en Manresa, partida llamada de las
“Tortoñas” y punto conocido por “Torrente de Predicadores”, donde empalma por medio de una
bifurcación con el ferrocarril conocido de Manresa a Berga, propio de la compañía o Ferrocarril económico
de Manresa a Berga, cruza los cuatro indicados términos y termina en el de Súria, midiendo en junto de
una longitud de trece kilómetros, un metro, un centímetro, o sea, lo que tiene entre el punto de arranque
en Manresa y la línea divisoria de las parcelas que fueron adquiridas la una de Don Jaime Ros y la otra de
Don Antonio Balaguer en el término de Súria. La superficie total ocupada por la citada longitud de via
férrea, es de dieciocho hectáreas setenta y cuatro áreas sesenta y nueve centiáreas, ocho decímetros
cuadrados, de cuya superficie corresponde cuatro hectáreas sesenta y una áreas treinta y cinco
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centiáreas treinta y cuatro decímetros cuadrados a las fincas agrupadas en el término de Manresa; seis
hectáreas, diecinueve áreas ochenta y una centiáreas veintisiete decímetros cuadrados, a las fincas
agrupadas en el término de San Martín de Torruella, cuatro hectáreas noventa y cinco áreas doce
centiáreas cincuenta y siete decímetros cuadrados, a las fincas agrupadas en el término de Callús; dos
hectáreas noventa y tres áreas sesenta y cinco centiáreas cuarenta y un decímetros cuadrados a las
fincas agrupadas en el término de Súria y además que los túneles ocupan una superficie total de
dieciocho áreas ochenta y tres centiáreas setenta decímetros cuadrados, de cuya superficie corresponden
la de diez áreas noventa y tres centiáreas noventa y cinco decímetros cuadrados a la del término de
Callús y el resto, o sean siete áreas ochenta y nueve centiáreas setenta y cinco decímetros cuadrados al
de Súria, no viniendo comprendidas en esta superficie las que el ferrocarril ocupa sobre caminos,
regueras y torrentes, dicho ferrocarril en el término de Manresa atraviesa las partidas de las Tortoñas,
Mas d’en Pla, Atalaya y Poal y tiene una longitud de dos mil setecientos cinco metros sesenta y cinco
centímetros ocupando la extensión superficial de cuatro hectáreas, sesenta y cinco áreas treinta y cinco
centiáreas y treinta y cuatro decímetros cuadrados, o sean cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta
metros, setenta y nueve decímetros. Linda en junto, a Oriente y empezando por el punto de arranque con
los campos de Doña Carmen March Torrens, con el camino de las Tortoñas, con campos de Doña
Carmen March Torrens, de Doña Teresa Aguilar de Lladó, Don Juan Sala Comas, Don Luís Viñas Guix,
Compañía Minas de Potasa de Súria, Don Luís Viñas, Don Carlos Font Jover, Don Juan Gamisan
Salvadó, Don Juan Vila de Soler, Doña Josefa Albareda Gigo, Don Luís Viñas Guix, Don Luis Viñas Guix,
Don Marcos Casaponsa Sardans, Doña Rosa Masana Brucart, Don José Portabella de Argullol, Doña
Maria Solervicens Coll, Don Francisco Bastarda Coma, Don Magín Planas Ortina, Doña Mónica Duarri,
Doña Luisa Calvet Comas, herederos de Doña Antonia Devesa hoy Ignacio Pich, Don José Pons Canals,
Pedro Sanllehí, José Rubiralta Bosch, Joaquín de Argullol Vilarasau, y Doña Josefa Oliveras; a Mediodía,
en la línia del ferrocarril de Manresa a Berga; a Poniente, empezando también por el punto de arranque,
con campos de Francisco Torrens, Concepción Dalmau y sus hijos, Don Ángel, Don Joaquín y Doña
Concepción Torrens Dalmau, Josefa Brunet Puig hoy Joaquín de Marimón, Juan Barcons Clotet, Joaquín
de Argullol, Isidro Riera, Don Carlos Jané, con el Matadero Público, con campo de Luis Viñas Guix, Carlos
Pons Juver, hoy Matilde Iglesias, Juan Gamisans Salvadó, Domingo Sala Sorribas, Josefa Albareda
Guigo, Concepción Caballer Bosch, Juan Torres Otzet, Marcos Casaponsa Sardans, Magín Bellfill Mauri,
Mercedes Oms de Argullol, Magín Bellfill, José Portabella Argullol, Maria Solervicens Coll, Francisco
Bastardas Torres, Magín Planas Orpina, Mónica Duarri Utzet, José Viladomat Duarri, Luisa Calvet Coma,
herederos de Antonia Devesa Vallés, José Pons Canals, Manuel Rubiralta Bosch, Don Joaquín de
Argullol Vilarasau; y al Norte, con la porción de la línea situada en el término de San Martín de Torruella.Es de consignar que la parte de finca que radica en el término de Manresa después de varias
segregaciones ha quedado reducida a la superficie de cuatro hectáreas, veintidós áreas, ochenta y tres
centiáreas, cincuenta y seis decímetros cuadrados.-“.
Referència cadastral. El tram d’aquesta finca situada dins el terme de Manresa te la referencia 9001.
Inscripció.- Es troba inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa , al tom 2441 de l’Arxiu,
llibre 1070 de Manresa, foli 47, finca número, 8325, inscripció 9 ª.
Títol.- La finca ressenyada consta inscrita a nom de la Generalitat de Catalunya per títol de Conveni de
data 13 de maig de 1993 mitjançant el qual l’Estat va lliurar a la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, la
titularitat dominical de tots els bens afectes a les explotacions ferroviàries que a Catalunya eren
explotades per FEVE i que es corresponen amb les explotacions que per Decret 2115/1978, de 26 de
juliol l’Estat va transferir a la Generalitat de Catalunya, tot segons resulta de certificació emes en data 15
de maig de 2002 per la Directora General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya..
Càrregues i gravàmens ....................................
II.- Que la Generalitat de Catalunya mitjançant acord del seu Govern pres en sessió de data 22 de juny de
2004 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número............de
data.............de...............de 2004, acorda cedir a l’Ajuntament de Manresa en ple domini i gratuïtament
39.320,56 m2 de superfície de la finca descrita en l’expositiu I d’aquesta escriptura i situats dins del terme
municipal de Manresa.
Conseqüentment, la Generalitat de Catalunya, aquí representada per la Sra. Glòria Riera i Alemany
segrega de la finca descrita i pel que fa rau al terme municipal de Manresa dues porcions de terreny per
tal que formin noves i independents finques en el Registre de la Propietat, la descripció de les qual es la
següent:
FINCA 1 (Identificada amb la lletra B al plànol parcel·lari adjunt)
“Rústega. Porció de terreny de configuració plana i de forma sensiblement allargada, amb una cabuda de
dos mil nou-cents seixanta-tres metres quadrats de superfície (2.963.-m2), ubicada a la partida de Mas
d’en Pla i l’Atalaia, del terme municipal de Manresa, destinada actualment al domini públic de la carretera
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C-25, Eix Transversal, al seu pas pel terme municipal de Manresa. Aquest terreny prové d’una part de
l’antic traçat de la via del Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a Súria, avui desafectat del
servei públic ferroviari, el qual va quedar ocupat per part de la traça de la carretera C-25, Eix Transversal.
Prové de la finca registral número 8.325, de la qual es segrega. Termenals: Nord, amb part de la finca
matriu número 8.325, antic traçat ferroviari del Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a Súria;
Sud, amb part de la finca matriu número 8.325, antic traçat ferroviari del Ferrocarril de via estreta o
secundari de Manresa a Súria; Est, amb part del traçat de la carretera C-25, Eix Transversal, en direcció a
Vic; i Oest, amb part del traçat de la carretera C-25, Eix Transversal, en direcció a Rajadell. Forma part
de la parcel·la cadastral número 9025 de Manresa.”
Qualificació Urbanística.- Sistema viari, Eix transversal.
Llicencia de segregació.- Segons resulta de Resolució de data 18 de febrer de 2004 emesa per
l’Ajuntament de Manresa, fotocòpia de la qual s’adjunta, es declara la innecessària llicencia municipal de
reparcel·lació urbanística.
FINCA 2
Porció de terreny de 39.320,56 m2 situada en el terme municipal de Manresa formada per dues porcions
de terreny separades entre si per la finca descrita com a Finca 1 anteriorment segregada. Cada porció de
terrenys té la següent descripció:
1r. Tram. Va des de la zona urbana de Manresa fins a l’Eix Transversal. Identificada amb la lletra C.1 al
plànol parcel·lari adjunt.
Porció de terreny de configuració plana i de forma sensiblement allargada, amb una cabuda de dinou mil
vuit-cents seixanta nou metres amb quatre decímetres quadrats de superfície (19.869,04.-m2), ubicada al
terme municipal de Manresa, que atravessa les partides Camí de les Tortonyes, avui zona urbana de
Manresa, i La Torre del Vinyes. Aquests terrenys formen part de l’antic traçat ferroviari del Ferrocarril de
via estreta o secundari de Manresa a Súria, avui desafectat del servei públic ferroviari, que atravessava
els termes municipals de Manresa, Sant Martí de Torruella, Callús i Súria, si be el tram esmentat es
refereix a la part que va del nucli de Manresa fins a la carretera C-25, Eix Transversal. Termenals: Nord,
amb carretera C-25, Eix Transversal, la parcel·la anterior B, cadastral número 9025; Sud, amb la línia del
Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a Berga. Termenals; Nord, amb la carretera C-25, Eix
Transversal, parcel·la anterior B, cadastral 9025; Sud, amb la línia del ferrocarril de Manresa a Berga; Est,
confronta, començant pel punt d’inici, amb els camps de Na Carmen March Torrens, avui amb el carrer
Cerdanya, amb el camí de Les Tortonyes, avui carrer Abad Oliva, amb camps de Na Carmen March
Torrens, avui amb el carrer Abat Oliva i bifurcació amb el carrer Font del Gat, de Na Teresa Aguilar de
Lladó, avui carrer Font del Gat, En Juan Sala Comas, avui carrer Font del Gat i cantonada amb avinguda
de les Bases de Manresa, En Luís Viñas Guix, avui part amb el carrer Font del Gat i part amb la parcel·la
210 del polígon 5 propietat de la Fundació Universitària del Bages, Compañía Minas de Potasa de Súria,
avui part parcel·la 210 del polígon 5, propietat de la Fundació Universitària del Bages, En Luís Viñas, avui
parcel·la 211 del polígon 5 propietari desconegut i parcel·la 193 propietat de Ricard Torres Solervicenç i
l’Ajuntament de Manresa i parcel·la 207 Ricard Torres Solervicenç i l’Ajuntament de Manresa, En Carlos
Font Jover, avui parcel·la 205 del polígon 5 de Maria Àngels Cardona Freixa, En Juan Gamisan Salvadó,
avui parcel·la 203 del polígon 5 de Mercedes Cirera Fàbrega, En Juan Vila de Soler, avui parcel·la 201 del
polígon 5 de la Parròquia d’Artés, Na Josefa Albareda Gigo, avui parcel·la 198 del polígon 5 de Miguel
Fusta Beltran, parcel·la 197 del polígon 5 de Rafael Gall Oller, i parcel·la 196 del polígon 5 de Càndida
Tormes Ainaga, i parcel·la 194 del polígon 5 de Jaume Alsina Garriga Salt, En Luís Viñas Guix, avui
parcel·la 182 del polígon 5 de Teresa Riera Puntí i cinc més i de l’Ajuntament de Manresa; i a l’Oest,
començant també pel punt d’arrancada, amb camps de Francisco Torrens, avui cantonada del carrer
Aragó amb carrer Font del Gat, Concepción Dalmau i els seus fills, En Ángel, En Joaquín y Na
Concepción Torrens Dalmau, avui vorera carrer Font del Gat, Na Josefa Brunet Puig avui Joaquín de
Marimón, avui vorera carrer Font del Gat i plaça del Mossèn Planas, En Juan Barcons Clotet, avui
cantonada carrer de les Tortonyes vorera carrer Font del Gat, Joaquín de Argullol, avui vorera carrer Font
del Gat, En Isidro Riera, avui vorera carrer Font del Gat, En Carlos Jané, avui vorera carrer Font del Gat,
amb l’Escorxador Públic, avui cantonada avinguda Bases de Manresa, amb camp de Luis Viñas Guix,
avui parcel·la 209 del polígon 5 de Ricard Torres Solervicenç i Ajuntament de Manresa i parcel·la 208 del
polígon 5 de Ricard Torres Solervicenç i Ajuntament de Manresa, En Carlos Pons Juver avui Matilde
Iglesias, avui parcel·la 204 del polígon 5 de Ramón Martínez Antúnez, En Juan Gamisans Salvadó, avui
parcel·la 202 del polígon 5 de Mercedes Cirera Fàbrega, En Domingo Sala Sorribas, avui parcel·la 200 del
polígon 5 de Juan Rubiralta Capella, Na Josefa Albareda Guigo, avui parcel·la 199 del polígon 5 de Pedro
Foich Torredeflot i parcel·la 224 del polígon 5 de Valentí Coll Aligué.
2n. Tram. A partir de l’Eix Transversal i fins a límit del terme municipal de Manresa amb Sant Martí de
Torruella. Identificada amb la lletra C.2 al plànol parcel·lari adjunt.
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Porció de terreny de configuració plana i de forma sensiblement allargada, amb una cabuda de dinou mil
quatre-cents cinquanta-un metres amb cinquanta-un decímetres quadrats de superfície (19.451,51.-m2),
ubicada al terme municipal de Manresa, que atravessa les partides de Mas d’en Pla i del Poal. Aquests
terrenys formen part de l’antic traçat ferroviari del Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a
Súria, avui desafectat del servei públic ferroviari, que atravessava els termes municipals de Manresa, Sant
Martí de Torruella, Callús i Súria, si be el tram esmentat es refereix a la part de Manresa situada entre la
carretera C-25, Eix Transversal i el límit del terme municipal de Manresa. Termenals: Nord, el límit del
terme municipal de Manresa amb el de Sant Martí de Torruella, finca residual d’aquesta matriu; Sud, amb
la carretera C-25, Eix Transversal, parcel·la anterior B, cadastral 9025; Est, Don Marcos Casaponsa
Sardans, avui carretera C-25, Eix Transversal, part de la parcel·la cadastral 9025, Doña Rosa Masana
Brucart, avui parcel·la 125 del polígon 5 de Buenaventura Estragues Vidal, parcel·la 126 del polígon 5 de
José Ribalta Orrit, i parcel·la 127 del polígon 5 de Ramón Estruch Pala, Don José Portabella de Argullol,
avui parcel·la 124 del polígon 5 de Rosa Duocastellà Fornells, Doña Maria Solervicens Coll, avui part de la
parcel·la 105 del polígon 5 de Josefa Masfred Vilata, Don Francisco Bastarda Coma, avui part de la
parcel·la 105 del polígon 5 de Josefa Masfred Vilata, Don Magín Planas Ortina, avui parcel·la 57 del
polígon 5 de Montserrat Rueda Ruíz, parcel·la 248 del polígon 5 de Pedro Díaz Garcia i parcel·la 53 del
polígon 5 de Montserrat Rueda Ruíz, Doña Mónica Duarri, avui part de la parcel·la 19 del polígon 5 de
Eudaldo Torras Junyent, Doña Luisa Calvet Comas, avui part de la parcel·la 19 del polígon 5 de Eudaldo
Torrras Junyent, herederos de Doña Antonia Devesa hoy Ignacio Pich, avui parcel·la 100 del polígon 4 de
José Grau Pallejà, Don José Pons Canals, avui parcel·la 57 del polígon 4 de José Grau Pallejà, Pedro
Sanllehí, avui part de la parcel·la 144 del polígon 4 de José Manubens Escalé, José Rubiralta Bosch, avui
part de la parcel·la 144 del poligon 4 de José Manubens Escalé, Joaquín de Argullol Vilarasau, avui
parcel·la 33 del polígon 4 de Paula Gorina Alba, y Doña Josefa Oliveras, avui parcel·les 32 i 31 del
polígon 4 de Paula Gorina Alba; i Oest, Concepción Caballer Bosch, avui carretera C-25, Eix Transversal,
Juan Torres Otzet, avui carretera C-25, Eix Transversal, Marcos Casaponsa Sardans, avui parcel·la 175
del polígon 5 de José Culell Aynes, Magín Bellfill Mauri, avui parcel·la 121 del polígon 5 de Juan Combella
Verte, Mercedes Oms de Argullol, avui parcel·la 122 del polígon 5 de Antonio Lobato Ruíz, Magín Bellfill,
avui parcel·la 123 del polígon 5 de José Ribalta Orrit, José Portabella Argullol, avui parcel·la 118 del
polígon 5 de Rosa Duocastellà Fornells, Maria Solervicens Coll, avui parcel·la 117 del polígon 5 d’Antonio
Lanzo Guijarro, Francisco Bastardas Torres, avui parcel·la 106 del polígon 5 de Franciscco Font Folch,
Magín Olanas Orpina, avui parcel·la 51 del polígon 5 de Manuela Molina Vízcar i parcel·la 52 del polígon 5
d’Emilio Señal Serra, Mónica Duarri Utzet, avui parcel·la 247 del polígon 5 de Dolores Sala Rovira, José
Viladomat Duarri, avui part de la parcel·la 222 del polígon 5 de Rafael Bosch Codina, Luisa Calvet Coma,
avui part dela parcel·la 222 del polígon 5 de Rafael Bosch Codina i parcel·la 20 del polígon 5 de Jorge
Bosch Codina, herederos de Antonia Devesa Vallés, avui parcel·la 101 del polígon 4 de Maria Pich Ribera
i parcel·la 97 del polígon 4 de Juan Pich Masachs, José Pons canals, avui parcel·la 148 del polígon 4 de
Juan Franch Castellarnau, Manuel Rubiralta Bosch, avui parcel·la 59 del polígon 4 d’Antonio López
Castaño, Don Joaquín de Argullol Vilarasau, avui parcel·la 61 del polígon 4 de Manuel Ibañez Barón i
parcel·la 156 del polígon 4 de propietari desconegut.”
Qualificació Urbanística.- SU Viari i SUP previsió viari i equipaments (1r tram) i SNU recorregut per a
vianants (2n tram).
Llicencia de segregació.- Segons resulta de Resolució de data 18 de febrer de 2004 emesa per
l’Ajuntament de Manresa, fotocòpia de la qual s’adjunta, es declara la innecessària llicencia municipal de
reparcel·lació urbanística.
III.- Després de les segregacions practicades en l’apartat anterior, la resta de finca matriu queda amb la
següent descripció:
“Ferrocarril de via estreta o secundari de Manresa a Súria, que travessa els termes municipals de Sant
Martí de Torruella, Callús i Súria, i que te el seu punt d’inici en el límit dels termes municipals de Manresa i
Sant Martí de Torruella, partida del Poal, creua els tres indicats termes i finalitza en el de Súria, mesurant
en conjunt, una longitud de deu mil dos-cents noranta-cinc metres amb trenta-sis centímetres quadrats, o
sigui, el que te entre el punt d’inici en el límit dels termes municipals de Manresa i Sant Martí de Torruella i
la línia divisòria de les parcel·les que foren adquirides la una a En Jaime Ros i l’altre a En Antonio
Balaguer en el terme de Súria. La superfície total ocupada per la citada longitud de via férrea és de
catorze hectàrees cinquanta i una àrees vuitanta-cinc centiàrees, cinquanta-tres decímetres quadrats, de
la qual superfície corresponen sis hectàrees, dinou àrees vuitanta-una centiàrees vint-i-set decímetres
quadrats, a les finques agrupades en el terme de Sant Martí de Torruella, quatre hectàrees noranta-cinc
àrees dotze centiàrees cinquanta-set decímetres quadrats a les finques agrupades en el terme municipal
de Callús, dos hectàrees noranta-tres àrees setanta-cinc centiàrees quaranta-un decímetres quadrats a
les finques agrupades en el terme municipal de Súria, i a més, que els túnels ocupen una superfície total
de divuit àrees vuitanta-tres centiàrees setanta decímetres quadrats, de la qual superfície corresponen la
de deu àrees noranta-tres centiàrees i cinc decímetres quadrats a la del terme de Callús i la resta, o sigui,
set àrees vuitanta-nou centiàrees setanta-cinc decímetres quadrats al de Súria, no venint compresa en
aquesta superfície les que el ferrocarril ocupa sobre camins, regueres i torrents”.
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(adjuntar plànol)......
IV. L’Ajuntament de Manresa va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta i en
domini de la finca anteriorment segregada i descrita com a Finca 2 en l’expositiu II d’aquest document
per tal de ser destinada a la seva incorporació a la xarxa viària bàsica municipal de la ciutat de Manresa,
trànsit rodat i espai destinat a recorregut per a vianants.
V. Vist que en atenció el que preveu l’article 22 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre pel qual
s’aprovà el Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els béns immobles de domini
privat de la Generalitat, l'afectació dels quals no es jutgi previsible, es podran cedir gratuïtament el domini
a favor, entre d’altres, d’altres administracions per tal d'utilitzar-los per fins d'utilitat pública o d'interès
social
VI. Vist que el Conseller d'Economia i Finances formulà proposta d'Acord pel qual s'autoritzava la cessió
gratuïta del domini de la finca descrita com a Finca 2 en l'expositiu II d'aquest document a favor de
l’Ajuntament de Manresa, proposta que va ésser acordada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en
sessió de data 22 de juny de 2004.
VII. Vist que l’Ajuntament de Manresa en Acord del Ple de data ...........va acceptar la cessió gratuïta en
domini de la finca descrita com a finca 2 de l’expositiu II d’aquest document per tal de ser destinada a la
seva incorporació a la xarxa viària bàsica municipal de la ciutat de Manresa, trànsit rodat i espai destinat a
recorregut per a vianants..
Ambdues parts compareixents en la representació en que actuen formalitzen aquesta coincidència de
voluntats i en aquest sentit,
CONVENEN
PRIMER. La Generalitat de Catalunya, aquí representada, SEGREGA de la finca descrita en l’apartat I de
la part expositiva, les finques que es descriu en l’expositiu II d’aquesta escriptura, i CEDEIX I TRANSMET
GRATUITAMENT EL DOMINI de la dita finca segregada de 39.320,56 m2 i descrita com a Finca 2 de dita
part expositiva II a favor de l’Ajuntament de Manresa, també aquí representat, el qual l'ACCEPTA, per a
ser destinada a la seva incorporació a la xarxa viària bàsica municipal de la ciutat de Manresa, trànsit
rodat i espai destinat a recorregut per a vianants.
SEGON. L’Ajuntament de Manresa, destinarà la finca cedida, a la seva incorporació a la xarxa viària
bàsica municipal de la ciutat de Manresa, trànsit rodat i espai destinat a recorregut per a vianants i, en
aquest sentit, les parts aquí compareixents, en la representació en que actuen, convenen que si el bé
cedit no es destina en el termini màxim de 5 anys a comptar des del dia d’avui a l’ús esmentat
anteriorment, o si deixés de ser destinat durant els 30 anys següents a dit ús, revertirà automàticament
de ple dret al patrimoni de la Generalitat de Catalunya
TERCER. Les parts convenen que el dret de reversió convingut el Pacte segon d’aquest document
produeix plens efectes en el mateix moment que s’acrediti, mitjançant acta notarial notificada en forma,
que el bé cedit no es destina a la finalitats previstes. El dret de reversió recau sobre el bé pròpiament cedit
i també sobre les construccions, les instal·lacions i les millores amb totes les seves pertinences i
accessions existents en el dit bé, sense que el cessionari tingui cap dret a ésser-ne indemnitzat, sens
perjudici del dret de la Generalitat de rebre, havent-ne fet la taxació pericial, els valor dels danys i del
detriment causat en els bé que es objecte de reversió.
QUART. Pel que fa al pagament de les despeses i impostos pel que fa a les segregacions aquí
instrumentades seran satisfets per la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al pagament de les despeses i
impostos de la cessió ara formalitzada seran satisfets per l’Ajuntament de Manresa.
CINQUÈ. Ambdues parts s’obliguen a complir fidelment els pactes d’aquesta escriptura i en cas de
conflicte es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa del propi fur
o domicili, si fos altre.
SISÈ. A efectes fiscals es valora la finca objecte de cessió en UN MILIÓ CENT NORANTA-SET MIL SISCENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.197.668,21 €).
SETÈ. Els atorgants, tal i com actuen accepten aquesta escriptura i els seus efectes jurídics i sol·liciten
del Registrador de la Propietat practiqui les operacions registrals oportunes.
DECLARACIÓ FISCAL. Es sol·licita que es declari exempt aquest acte d’acord amb la legislació fiscal
vigent.
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La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de la cessió d'uns terrenys,
corresponents a l'antic traçat ferroviari, que es va pactar l'any 1995, quan es va
desenvolupar el traçat, i que l'Ajuntament de Manresa va sol.licitar l'any 1998.
Comenta que el traçat té una llargada considerable i una superfície d'uns 40.000
metres quadrats, i que està destinat bàsicament a viari, d'acord amb les
determinacions del Pla General. Recorda, al respecte, que el Pla General preveu el
desenvolupament d'una de les vies de la Font del Gat, sobre aquest traçat, en el cas
de les Bases de Manresa; i l'avinguda universitària, en el cas del Pla Parcial
Concòrdia.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
2.1.2 EXECUTAR LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 319/2002, QUE ESTIMA EL RECURS INTERPOSAT
CONTRA LA IMPOSICIÓ, ORDENACIÓ I LIQUIDACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE DE REMODELACIÓ DE
LA PLAÇA ANSELM CLAVÉ I CARRER URGELL".
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 29 de juny del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
En aquest moment, s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde.
"La sentència número 95/2004 dictada el dia 28 de maig de 2004 pel Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, dins el recurs contenciós-administratiu
número 319/2002 estima el recurs interposat per la Sra. MARIA PILAR RIUS PASTOR
contra la imposició, ordenació i liquidació de contribucions especials per a l’execució del
'Projecte de remodelació de la Plaça Anselm Clavé i c/ Urgell'.
Els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei 6/1985, de 1 de juliol, Orgànica del
Poder Judicial estableixen que és obligat complir les sentències i altres resolucions
fermes dels jutges i tribunals.
Els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, disposen que l’òrgan competent haurà
d’executar les sentències i altres resolucions judicials.
Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
disposen en quins casos s’atribueix al Ple o a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives, atribucions que la jurisprudència fa extensives a l’execució de
sentències, així com els articles 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
El Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i d’Assessorament, ha emès informe
proposant que el Ple acordi l’execució de la sentència d’acord amb el que disposa
l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local.
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la Presidència
i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
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1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència número 95/2004 dictada el dia
28 de maig de 2004 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, dins el
recurs contenciós-administratiu número 319/2002 estima el recurs interposat per la
Sra. MARIA PILAR RIUS PASTOR contra la imposició, ordenació i liquidació de
contribucions especials per a l’execució del “Projecte de remodelació de la Plaça Anselm
Clavé i c/ Urgell”, anul·lant l’acord plenari de data 21-01-02 per no ésser conforme amb
l’ordenament jurídic.
2n. POSAR EN CONEIXEMENT del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona
l’acord plenari d’execució de la sentència, en els termes exigits a l’article 104.1 de la Llei
29/1998."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest acord fa referència a les obres
de la plaça Clavé, respecte a les quals es va instruir expedient de contribucions
especials, contra el qual la senyora Maria Pilar Rius Pastor va interposar un recurs,
al·legant que no es donaven les condicions necessàries per demostrar l'existència d'un
benefici especial, que conduís a aplicar expedient de contribucions especials.
Informa que el jutge ha estimat el recurs i, en conseqüència, l'Ajuntament executarà la
sentència dictada anul·lant l'acord de contribucions especials pel que fa referència a la
senyora Maria Pilar Rius Pastor.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Vives i Portell anuncia que el GMCiU votarà afirmativament el dictamen,
perquè es tracta d'executar una decisió judicial.
Observa, però, que, malgrat que en la sentència es dóna la raó en part a l'Ajuntament
de Manresa, també se li dóna a la persona recurrent, i opina, en conseqüència, que
valdria la pena fer una reflexió des del punt de vista de l'argumentació de la decisió
judicial.
En aquest sentit, comenta que l'argumentació planteja fins a quin punt es pot afirmar
que les obres que es van realitzar eren indispensables o necessàries, o si al final
generaven o no una plusvàlua per a la persona recurrent, tenint en compte la situació
de la zona anterior a les obres i a la seva planificació.
Creu que, per evitar més litigis a l'Ajuntament, potser valdria la pena que en les
valoracions d'aquest tipus, sense que s'hagin de fer a favor de l'Ajuntament o a favor
dels ciutadans, s'hauria de buscar que hi hagués un equilibri.
Recorda que aquest argument es va plantejar des del primer moment, no només per
part de la recurrent, sinó de diversos propietaris de la plaça Clavé, que es van
pronunciar en el mateix sentit que la senyora Rius. Comenta que en aquell moment,
els propietaris van manifestar que, al marge de la consideració de si aquell espai havia
quedat obsolet o no, era correcte quant a l'asfalt i a la zona, i no els repercutirien en la
plusvàlua dels edificis.
Diu que aquestes afirmacions poden considerar-se molt indeterminades i poden ser
objecte de moltes discussions, però creu que cal fer molt bé les valoracions, per evitar
que es plantegin litigis.
Manifesta que l'important no és tant el fons de la qüestió ni l'import que s'haurà de
retornar a la senyora Maria Pilar Rius, com intentar evitar que es produeixin aquest
tipus de contenciosos entre l'Ajuntament i els ciutadans, aplicant criteris el màxim de
consensuats possible, quan l'argument que es discuteix és tan indeterminat com en
aquest cas, en què el jutge l'ha utilitzat per donar la raó al recurrent.
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El senyor Camprubí i Duocastella reconeix que en la sentència judicial s'exposen
elements a favor de l'Ajuntament i d'altres que no ho són tant.
Diu, però, que està clar que la plaça Clavé ha millorat i ha generat un benefici objectiu,
i que, per tant, es pot afirmar que la plaça hi ha guanyat i la ciutat també, i, en
conseqüència s'ha produït un benefici general per a la ciutat i especials per als veïns.
Manifesta que els punts de discussió poden estar en la valoració sobre si aquest
benefici especial és motiu suficient per generar les contribucions especials i fins a quin
percentatge, en relació amb la plusvàlua que es produirà posteriorment.
Diu que això és el mateix que ha manifestat el jutge, i comenta que l'Ajuntament
sempre ha aplicat els mateixos criteris i que, fins ara, la majoria de recursos que s'han
interposat contra expedients de contribucions especials, l'Ajuntament els ha guanyat.
Diu que això no significa que aquesta Administració continuï guanyant els
contenciosos que s'interposin, i que, en la línia del que ha exposat el senyor Vives, cal
ser més curós a l'hora d'explicar les motivacions dels beneficis especials que generen
les obres, perquè, de vegades, la indeterminació són la causa que es dictin aquest
tipus de sentències.
Creu, doncs, que el criteri que ha aplicat fins ara l'Ajuntament és vàlid i que potser cal
explicar millor el benefici especial que s'aporta al carrer o a la plaça en els quals
s'apliquen les contribucions especials.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
2.1.3 APROVAR EL DOCUMENT DE SEGURETAT RELATIU ALS FITXERS
AUTOMATITZATS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 de juliol del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"La llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal té per objecte garantir, pel que fa al tractament de les dades de caràcter
personal els drets fonamentals de les persones físiques, reconeguts a la Constitució
espanyola, especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.
L’Ajuntament de Manresa ha de respondre a la necessitat de complir amb els requisits
expressats en el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que
continguin dades de caràcter personal, expressat en el Reial Decret 994/1999 d’11 de
juny, plenament vigent en tot allò que no s’oposi a l’anterior Llei orgànica esmentada.
L’article 8 de la normativa expressada exigeix l’aprovació, per part de l’Ajuntament, en
tant que responsable dels fitxers, d’un document de seguretat actualitzat en tot
moment, i adequat a les normatives que sobre protecció de dades vagin sortint; amb
un contingut mínim obligatori, relatiu a:
- Àmbit d’aplicació amb especificació detallada de recursos protegits.
- Mesures, normes i procediments destinats a garantir el nivell de seguretat.
- Funcions i obligacions del personal.
- Estructura dels fitxers i descripció dels sistemes que els tracten.
- Procediment de notificació i gestió de respostes davant incidències.
- Procediments de reproducció i recuperació de les dades.
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Es sotmet per tant, al Ple corporatiu aquest dictamen relatiu a l’aprovació del
document de seguretat de dades de caràcter personal, no només per complir amb la
legislació vigent en l’àmbit de la seguretat de les dades de caràcter personal sinó
també, amb la finalitat de recopilar totes les referències als principals requisits de
protecció dels mitjans físics que continguin dades de caràcter personal, i millorar la
qualitat dels serveis professionals de l’organització en ordre a garantir el dret a la
intimitat de tots els ciutadans.
La llei 5/2002, de 19 d’abril de l’agència catalana de protecció de dades; el Decret
48/2003 de 20 de febrer pel qual s’aprova el seu estatut, i la Resolució de 15 de
desembre de 2003; exigeixen que per complir amb la normativa de protecció de dades
esmentada, és obligatori aprovar l’inventari de fitxers amb dades de caràcter personal,
repartits per les diferents àrees o serveis de l’Ajuntament de Manresa, i publicar-ne
íntegrament el seu contingut, establint la finalitat per la qual s’estan fent servir i
determinant la necessitat o no que siguin declarats davant l’Agència Catalana de
Protecció de dades per a la seva inscripció.
Es fa necessari així mateix:
D’una banda, definir els procediments per a la gestió dels fitxers de dades de caràcter
personal, per tal de garantir que l’ inventari de fitxers de l’ Ajuntament de Manresa, que
es declarin davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades estigui actualitzat i
reflecteixi en tot moment la realitat municipal, establint aquest mètode en el document
anomenat: Manual de procediments de seguretat.
D’altra banda amb l’objectiu d’atorgar el degut compliment de l’ article 8.2.c del RD.
994/1999 d’11 de juny, l’Ajuntament de Manresa vol establir com a obligatori per al seu
personal el compliment de les obligacions en relació amb l’ús i gestió dels fitxers
automatitzats de dades de caràcter personal, que es contenen en el document
nomenat: Manual de funcions i obligacions del personal de l’ Ajuntament de Manresa.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la corporació
municipal, l’adopció del següents:
ACORDS:
1.

Aprovar el document de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i els
seus annexes, que s’adjunta com a annex a aquest dictamen d’acord amb
l’estructura i contingut següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Descripció general del document de seguretat.
Abast.
Distribució de competències i funcions.
Gestió de personal.
Gestió de fitxers
Gestió d’incidències.
Identificació i autenticació d’usuaris.
Gestió d’accés lògic.
Gestió de còpies de seguretat i recuperació de dades
Gestió de suports
Control d’accés físic.
Gestió del registre d’accessos.
Transmissions de dades.
Gestió de recollida de dades.
Gestió del dret de l’afectat.
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16.
17.
18.
19.
20.
2.

Aprovar l’Inventari de fitxers lògics automatitzats de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament de Manresa, que s’adjunta a aquest dictamen, amb la següent
estructura i contingut:
1.
2.
3.
4.

3.

Introducció.
Inventari de fitxers.
Documents de notificació a l’ agència de protecció de dades.
Correspondència de fitxers lògics-físics.

Aprovar el Manual de procediments de seguretat de dades, que s’adjunta annex a
aquest dictamen, d’acord amb l’ estructura i contingut següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.

Control intern i auditories.
Gestió del document de seguretat.
Aprovació del document de seguretat
Glossari.
Annexos.

Fitxers amb dades de caràcter personal.
Procediment de gestió d’ incidències
Procediments d’autenticació, identificació i gestió d’ usuaris.
Procediments d’accés físic.
Procediments d’accés lògic.
Procediments de gestió de suports.
Procediments de còpies de seguretat i recuperació de dades.
Procediment de registre d’accessos als fitxers de nivell alt.
Procediments de transmissió de dades de nivell alt.
Procediment de gestió del dret de l’ afectat.
Formularis.

Aprovar el manual d’obligacions del personal de l’Ajuntament de Manresa, que
s’adjunta annex a aquest dictamen, d’acord amb l’estructura i contingut següents:
1. Gestió del personal
1.1 Funcions i obligacions del personal

5.

Facultar a l’alcalde president per a dictar les resolucions d’actualització i
modificació tant del document de seguretat, com del manual de procediments de
seguretat de dades, com de l’inventari de fitxers lògics automatitzats; que siguin
necessàries fruit de l’adequació als canvis normatius o adaptació als canvis
organitzatius i procedimentals derivats de la dinàmica del funcionament ordinari
dels serveis.

6.

Publicar al butlletí oficial de la província els acords continguts en aquest dictamen i
concretament, de forma íntegra el contingut del document anomenat:
- Inventari de fitxers lògics de caràcter personal."

El senyor Irujo i Fatuarte explica que el dictamen fa referència a l'aprovació de diferents
eines de gestió de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que estableix la
normativa que regula aquesta matèria, tant pel que fa a la d'àmbit estatal, com és la Llei
Orgànica de protecció de dades de caràcter personal, com la més recent, que és la Llei
de l'Agència Catalana de protecció de dades i els reglaments i decrets que acompanyen
aquestes lleis, les quals determinen que és obligatori aprovar tota una sèrie de
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documents de seguretat i de gestió de les dades, així com l'inventari de fitxers de dades
de caràcter personal.
Diu, en concret, que amb el dictamen es proposa l'aprovació de quatre eines: el
document de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i els seus annexes,
que fa una descripció general i una gestió de tots els tràmits relacionats amb aquestes
dades; l'inventari de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, susceptibles de
ser inventariats per donar-los a conèixer a l'Agència catalana de protecció de dades; el
Manual de procediments de seguretat de dades, que fa referència a tots els
procediments, tant d'autenticació, com d'identificació i gestió d'usuaris, registres, còpies i
transmissió de dades, entre d'altres; i el Manual d'obligacions del personal de
l'Ajuntament de Manresa, ja que els funcionaris que tenen accés a aquest tipus de dades
han de conèixer les seves obligacions al respecte, per tant, s'aprova aquest manual, com
a eina complementària al que ha explicat anteriorment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

3.1

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS

3.1.1 APROVAR
INICIALMENT
L'ORDENANÇA
APROFITAMENT D'ENERGIA SOLAR.

MUNICIPAL

SOBRE

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, del 7
de juliol del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist el projecte d’ordenança municipal sobre aprofitament d’energia solar, elaborat per
la comissió d’estudi constituïda pels serveis tècnics i jurídics dels Serveis del Territori,
amb l’objecte de regular la incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia
solar activa de baixa temperatura per a la producció d’aigua calenta sanitària als
edificis i a les construccions situats en el terme municipal de Manresa, tant si són de
titularitat pública com privada.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances n’exigeix l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que l’art. 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al.legació durant la informació
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals.
Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de Medi Ambient, previ l’informe de la
Comissió Informativa Municipal i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal sobre aprofitament d’energia
solar, segons el text que s’adjunta als presents acords.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança per un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al.legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió-7 i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament.
Tercer. CONCEDIR AUDIÈNCIA a les entitats que es consideren directament
interessades en relació al contingut de l’ordenança que són: Comissió de la
Construcció de la Cambra de Comerç de Manresa, Gremi de Constructors d’Obres de
Manresa i Comarca, Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, delegació Bages-Berguedà,
Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics, Col.legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya —Demarcació de la Catalunya Central— Col.legi d’Enginyers tècnics de
Manresa, Col.legi oficial d’Advocats de Manresa, Gremi de la Fusta i Gremi
d’Instal.ladors del Bages i Berguedà, a l’efecte de presentació d’al.legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia
del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des
del dia següent a la data de recepció de la notificació.
Quart. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al.legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es
procedirà directament a la publicació."
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE APROFITAMENT D'ENERGIA SOLAR
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular la incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia
solar tèrmica activa per a la producció d’aigua calenta sanitària a baixa temperatura als edificis i a les
construccions situats en el terme municipal de Manresa, tant si són de titularitat pública com privada.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Les determinacions d’aquesta Ordenança són d’aplicació a totes les llicències d’obres que es demanin a
partir de la seva entrada en vigor, per a noves edificacions o construccions o bé per a rehabilitació integral
o canvi d’ús d’edificacions preexistents, qualsevol que sigui la seva tipologia, sempre que pel volum
previsible de demanda diària d’aigua calenta sanitària, l’escalfament comporti una despesa superior a
160 MJ útils diaris, en càlcul de mitjana anual, o, si corresponen a tipologia plurifamiliar, suposin una
implantació de més de 20 habitatges. S’inclouen també en el concepte d’edificacions les parts
independents d’un edifici que pertanyin a instal·lacions complexes o col.lectives si el paràmetre de
consum és diferenciable
Article 3. Usos afectats
L’Ordenança és d’aplicació a qualsevol ús si s’acompleix el requeriment indicat en l’article anterior.
L’Ordenança s’aplicarà, també, a les instal·lacions per a l’escalfament de l’aigua dels vasos de les
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piscines cobertes climatitzades amb un volum d’aigua superior a 70 m . En aquests casos, l’aportació
energètica de la instal·lació solar serà, com a mínim del 60% de la demanda anual d’energia derivada de
l’escalfament de l’aigua del vas. L’escalfament de piscines descobertes només es podrà realitzar amb
sistemes d’aprofitament de l’energia solar.
Article 4. Responsabilitats
1.

Es responsabilitat del promotor o en el seu defecte del propietari de l’immoble o l’exercent d’activitats
i/o usos afectats per l’Ordenança l’execució de la instal.lació i el seu correcte funcionament.
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2.

És responsabilitat del tècnic redactor del projecte d’edificació la justificació de l’aplicació d’aquesta
Ordenança, definint les característiques de potència i esquema general de funcionament de la
instal.lació, en base als paràmetres i recomanacions que s’hi contenen.

3.

És responsabilitat de l'instal·lador autoritzat la justificació final de les característiques de la
instal.lació amb documentació a presentar en el certificat final d’obra.

4.

És responsabilitat dels propietaris i/o usuaris de la instal.lació en els immobles dotats d’energia solar,
la seva correcta utilització, manteniment i reparacions que calguin per garantir que el sistema opera
adequadament i eficientment.

Article 5. Millor tecnologia disponible
En l’aplicació d’aquesta Ordenança s’exigirà en cada cas la millor tecnologia disponible, sense perjudici
de les disposicions generals o municipals per adaptar les previsions tècniques d’aquesta Ordenança als
canvis tecnològics que es puguin produir.
Article 6. Llicències d’obres o d’activitats
1.

A la sol·licitud de la llicència d’obres i/o de la llicència d’activitats o ambiental, quan s’escaigui, caldrà
acompanyar el projecte bàsic de la instal·lació, amb els càlculs analítics escaients per justificar el
compliment d’aquesta Ordenança.

2.

Finalitzada la instal·lació i a la sol·licitud de llicència de primera ocupació i/o d’acta de control inicial,
quan s’escaigui, caldrà acompanyar certificat del tècnic competent per la instal·lació, que acrediti la
seva correcta execució, documentació del sistema i fotocopia del contracte de manteniment de la
instal·lació amb empresa autoritzada.

Article 7. Sistema adoptat
En les instal·lacions només podran emprar-se col·lectors homologats per organisme competent. Al
projecte, caldrà aportar-ne la corba característica i les dades de rendiment. En tots els casos s’haurà de
complir el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis RITE, aprovat per Reial Decret 1751/1998 de
31 de juliol i, d’una manera especial, els seus capítols ITE 10.1, Producció d’ACS mitjançant sistemes
solars actius i ITE 10.2, condicionament de piscines. La remissió a aquestes normatives s’entén en tot cas
extensiva a les que en el futur es dictin sigui per modificació o per substitució de les vigents. Quan sigui
procedent, s’exigirà també el compliment de les normatives sectorials d’aplicació, i específicament la de la
lluita contra la legionel.losi.
Article 8. Càlcul de la demanda: Paràmetres bàsics
Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal·lació són els següents:
—

Temperatura de l’aigua freda, tant si prové de la xarxa pública com del subministrament propi: 10ºC,
llevat que es disposi dels valors de la temperatura real mensual de l’aigua de la xarxa, mitjançant
una certificació de l’entitat subministradora.

—

Temperatura mitjana de l’aigua calenta: 45ºC.

—

Temperatura de disseny per a l’aigua del vas de les piscines cobertes climatitzades: les establertes
al Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE, ITE 10.2.1.2., temperatura de l’aigua).

—

Fracció solar (FS) de la demanda energètica total anual, per a aigua calenta sanitària, a cobrir amb
la instal·lació de captadors solars de baixa temperatura: 60%, d’acord amb la fórmula següent:
FS = [S / (S + A)] ∗ 100
(on S és l’energia termosolar subministrada als punts de consum, i A és l’energia tèrmica auxiliar,
procedent de fonts energètiques tradicionals de suport, aportada per cobriment de les necessitats.)

—

Fracció solar (FS) de la demanda energètica total anual, per a l’escalfament d’aigua de les piscines
cobertes climatitzades a cobrir amb la instal·lació de captadors solars de baixa temperatura: 60%.

Article 9. Paràmetres específics de consum
A) Per a habitatges
1)

En el projecte es considerarà un consum mínim d’aigua calenta a la temperatura de 45ºC o
superior, de 35 litres/habitant/dia.
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2)

El programa funcional de cada habitatge serà el definit en projecte i calculat en base als
paràmetres establerts al Decret 259/2003, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis
d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat, que defineix una ocupació d’una persona en dormitoris
entre 6 i 8 m2. i dues persones en dormitoris de superfície igual o superior a 8 m2.
El consum a considerar serà el que resulti d’aplicar l’expressió següent:
Ci = 35 ∗ P
On Ci és el consum d’aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat en
litres/dia corresponent a l’habitatge, i P és el nombre de persones del programa funcional de
l’habitatge en qüestió.

3)

Per a instal·lacions col·lectives en edificis d’habitatges, el consum d’aigua calenta sanitària a
efectes del dimensionament de la instal·lació solar es calcularà d’acord amb l’expressió següent:
C = f ∗ ∑ Ci
On C és el consum d’aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat en l/dia,
corresponent a tot l’edifici d’habitatges, ∑ Ci és la suma dels consums Ci de tots els habitatges
de l’edifici, calculats segons la fórmula indicada anteriorment, f és un factor de reducció que es
determina d’acord amb el nombre d’habitatges de l’edifici (n), segons la fórmula següent:
f=1
f = 1,2 − (0,02 ∗ n)
f = 0,7

si n ≤ 10 habitatges
si 10 < n < 25
si n ≥ 25 habitatges

B) Per a altres tipologies
Els projectes corresponents a altres tipologies, diferents de les corresponents a habitatges o a piscines
climatitzades, es consideraran els consums d’aigua calenta la temperatura de 45º C o superior, llistats en
la taula 1 adjunta:
TAULA 1: CONSUMS DIARIS CONSIDERATS SEGONS TIPOLOGIA D’EDIFICIS
Hospitals i clíniques (∗)
Residències d’adults (∗)
Escoles
Casernes (∗)
Fàbriques i tallers (∗∗)
Oficines
Càmpings
Hotels (segons categoria) (∗)
Gimnasos
Bugaderies
Restaurants
Cafeteries

60 litres / llit
40 litres / persona
5 litres / alumne
30 litres / persona
20 litres / persona
5 litres / persona
60 litres / plaça
100-160 litres / habitació
30-40 litres / usuari
5-7 litres / kg de roba
8-15 litres / àpat
2 litres / esmorzar

(∗) Sense considerar consums per restauració i bugaderia.
(∗∗) Sense considerar consums d’aigua de procés.
Article 10. Orientació i inclinació del subsistema de captació.
1) Cobertes planes
Per tal d’assolir la màxima eficiència en la captació de l’energia solar, cal que el subsistema de captació
estigui orientat al sud amb un marge de ± 25º. Només en circumstàncies excepcionals, com ara quan hi
hagi ombres creades per edificacions o obstacles naturals o per millorar la seva integració a l’edifici, es
podrà modificar l’orientació esmentada fins a un marge màxim de ± 45º respecte el sud geogràfic.
Amb la mateixa intenció d’obtenir el màxim aprofitament energètic en instal·lacions amb una demanda
d’aigua calenta sensiblement constant al llarg de l’any, si la inclinació del subsistema de captació respecte
a l’horitzontal és fixa, cal que aquesta sigui la mateixa que la latitud geogràfica de Manresa la qual és de
42º. Aquesta inclinació pot variar entre +15º i -15º, segons si les necessitats d’aigua calenta són
preferentment a l’hivern o a l’estiu, respectivament.
Quan siguin previsibles diferències notables pel que fa a la demanda entre diferents mesos o estacions,
podrà adoptar-se l’angle d’inclinació que resulti més favorable en relació amb l’estacionalitat de la
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demanda. En tot cas, caldrà la justificació analítica comparativa que la inclinació adoptada correspon al
millor aprofitament en el cicle anual conjunt.
El sistema de captació d’energia solar haurà de preveure les mesures necessàries per assolir la seva
integració a l’edifici i entorn. En tot cas, cal que el tancament perimetral del terrat tingui la màxima alçada
permesa per les ordenances d’edificació, a fi que formi una pantalla que amagui tan bé com es pugui el
conjunt de captadors i altres equips complementaris, sempre i quan aquest tancament no projecti ombres
al subsistema de captació.
2) Cobertes inclinades
El subsistema de captació s'adaptarà sobre les cobertes indicades en funció de les determinacions que el
planejament vigent fixa sobre aquestes, per a cada zona i tipus d'ordenació —inclinacions entre el 30%
(17º) i el 40% (22º) respecte l'horitzontal—.
El subsistema de captació es disposarà amb idèntic pendent que el determinat pel planejament i sempre
ortogonalment respecte les façanes.
Excepcionalment, i sempre mantenint l’ortogonalitat, es permetrà una inclinació del subsistema de
captació de fins a 50º sempre que es justifiqui que el seu rendiment energètic sigui el més òptim i que la
solució d’implantació estigui integrada a la coberta.
3) Altres variables
-

Façanes
Amb caràcter excepcional podrà autoritzar-se l'adaptació del subsistema de captació en les façanes
sempre que la solució adoptada s'integri adequadament en la composició general de la façana.

-

Espais comunitaris —jardins, cobertes de plantes baixes—
En aquest casos podrà disposar-se el subsistema de captació mitjançant solucions d'integració
adequada al caràcter general de l'edifici.

Article 11. Irradiació solar
1)

El dimensionat de la instal·lació es farà d’acord amb la irradiació solar rebuda segons l’orientació i la
inclinació adoptades en el projecte.

2)

En la instal·lació dels sistemes, caldrà justificar les dades de la irradiació solar rebuda per qualsevol
procediment, analític o experimental, científicament admissible. A l’Atlas de radiació solar de
Catalunya, publicat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), es poden trobar més dades sobre la
radiació solar.

Article 12. Instal·lació de canonades i altres canalitzacions
A les parts comunes dels edificis i en forma de patis d’instal·lacions se situaran els muntants necessaris
per allotjar, de forma ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de manteniment i reparació, el
conjunt de canonades per a l’aigua freda i calenta del sistema i el subministrament de suport i
complementaris que s’escaiguin. Cal que aquestes instal·lacions discorrin per l’interior dels edificis o
celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest cas hauran d’anar soterrades o de qualsevol
altra forma que minimitzi el seu impacte visual. Queda prohibit, de forma expressa i sense excepcions, el
seu traçat per façanes principals, per patis d’illa i per terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams
horitzontals fins a assolir els muntants verticals.
La distribució d’aigua calenta sanitària s’haurà de realitzar amb canonades que disposin d’un aïllament
mínim de 20 mm amb un aïllant de conductivitat tèrmica no superior a 0,04 W/mºC
Article 13. Sistema de control
Cal que totes les instal·lacions que s’executin en compliment d’aquesta Ordenança disposin dels aparells
adequats de mesura d’energia tèrmica i control (temperatures, cabals, pressió) que permetin comprovar el
funcionament del sistema.
Article 14. Protecció del paisatge urbà
A les instal·lacions regulades en aquesta Ordenança, s’hauran d’observar les prescripcions de la
normativa urbanística general per tal d’impedir la desfiguració de la perspectiva del paisatge o el
trencament de l’harmonia paisatgística o arquitectònica i també a la preservació i a la protecció dels
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edificis, els conjunts, els entorns i els paisatges inclosos en els corresponents catàlegs o plans urbanístics
de protecció del patrimoni.
Article 15. Exempcions
1. S’exceptuarà de l’obligació de cobrir el 60% de la demanda energètica mitjançant un sistema d’energia
solar, quan d’acord amb la millor disposició del subsistema de captació sigui tècnicament impossible
assolir les condicions establertes a l’article 8 de la present Ordenança. En aquests casos s’haurà de
justificar adequadament amb el corresponent estudi tècnic.
2. Es podrà reduir el percentatge del 60% de contribució de l’energia solar a la demanda d’aigua calenta
sanitària o a l’escalfament de l’aigua de les piscines cobertes climatitzades, a què es refereix l’article 8,
en els casos següents:
—

Quan no es disposi, a la coberta, d’una superfície mínima de 1,25 m2/ persona. En aquest cas,
caldrà aprofitar la màxima superfície disponible. Si només es pot cobrir fins a un 25% de la
demanda, procedeix l’exempció total.

—

Quan una quantitat superior al 40% de la demanda total d’aigua calenta sanitària o d’escalfament
de l’aigua de les piscines cobertes climatitzades es cobreix mitjançant la generació combinada de
calor i electricitat (cogeneració) o de fred i calor (bomba de calor a gas), utilització de calor
residual, recuperació calorífica o del potencial tèrmic de les aigües dels aqüífers del subsòl a
través de bombes de calor, de forma que la suma d’aquesta aportació i l’aportació solar sigui el
100% de les necessitats.

—

Quan en algun dels mesos de l’any es superi el 75% de la fracció solar (FS).

Article 16. Inspecció, requeriments, ordres d’execució i multa coercitiva
1)

Els Serveis Tècnics Municipals tenen plena potestat d’inspecció en relació amb les instal·lacions dels
edificis a l’efecte de comprovar el compliment de les previsions d’aquesta Ordenança.

2)

Un cop comprovada l’existència d’anomalies quant a les instal·lacions i el seu manteniment, els
Serveis Municipals corresponents practicaran els requeriments corresponents i, en el seu cas, les
ordres d’execució que s’escaiguin per tal d’assegurar el compliment d’aquesta Ordenança.

3)

Es podran imposar multes coercitives d’acord amb la normativa urbanística per tal d’assegurar el
compliment dels requeriments i ordres d’execució cursades per les quanties que preveu la Llei
2/2002, d’urbanisme de Catalunya.

Article 17. Mesures cautelars
1)

Com a mesura cautelar es podran suspendre les obres de la instal.lació que es realitzin incomplint
aquesta Ordenança, així com ordenar la retirada dels materials o la maquinària utilitzada, a càrrec
del promotor o el propietari, de conformitat amb els procediments previstos a la normativa
urbanística.

2)

L’ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d’un requeriment al responsable de les obres, en el
qual es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions derivades d’aquesta
Ordenança.

Article 18. Infraccions
Són infraccions al règim establert en aquesta Ordenança les previstes a la legislació general sobre
habitatge i medi ambient i, en particular, les següents:
1) Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de captació d’energia solar quan sigui obligatori
d’acord amb el que preveu aquesta Ordenança.
2) Constitueixen infraccions greus:
a)

La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions de captació d’energia solar que
correspongui, ateses les característiques de l’edificació i les necessitats previsibles d’aigua
sanitària o d’aigua de piscines.

b)

La realització d’obres, la manipulació de les instal·lacions o la manca de manteniment que suposi
la disminució de l’efectivitat de les instal·lacions per sota del que és exigible.
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c)

La no utilització del sistema d’escalfament d’aigua sanitària per part del titular de l’activitat que es
duu a terme a l’edifici o a la instal·lació per la substitució de sistemes alternatius.

d)

L’incompliment dels requeriments i de les ordres d’execució dictats per assegurar el compliment
d’aquesta Ordenança.

3) Constitueix infracció lleu qualsevol altre incompliment de la present ordenança.
Article 19. Sancions
Les sancions que corresponen per la comissió d’infraccions al règim d’aquesta Ordenança, poden ser
aplicables en funció de la normativa urbanística, quan correspongui, amb les quanties que s’estableixen a
la Llei 2/2002, d’urbanisme de Catalunya. Si el procediment sancionador s’incoa a l’emparament de la Llei
24/1991 de 29 de novembre sobre l’habitatge, seran d’un mínim de 300€ i un màxim de 6000 € i
s’aplicaran amb caràcter general, les següents:
a)
b)
c)

Per infraccions lleus, multa fins al 25% del cost de la instal·lació.
Per infraccions greus, multa entre el 25 i el 50% del cost de la instal.lació.
Per infraccions molt greus, multa fins al 100% del cost de la instal.lació.

Article 20. Procediment sancionador
El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures
complementàries a les sancions són les que s’estableixen a la normativa sobre procediment sancionador
de la Generalitat, aplicable a Catalunya en defecte de normativa específica sectorial, i sense perjudici de
la legislació sobre habitatge de Catalunya.
Disposició final.
Única
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de febrer de 2005, després de ser aprovada definitivament
per l’Ajuntament, i publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini
previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local."

La senyora Selga i Brunet explica que amb aquest dictamen es proposa l'aprovació
de l'Ordenança municipal sobre aprofitament d'energia solar, amb la qual s'estableix
que en els edificis de nova construcció del terme municipal de Manresa o de
rehabilitació integral o canvi d'ús d'edificacions preexistents, qualsevol que sigui la
seva tipologia, sempre que pel volum previsible de demanda d'aigua calenta sanitària,
l'escalfament comporti una despesa superior als 160 MJ útils diaris, sigui obligatòria la
incorporació, ja des del disseny de l'edifici, és a dir, des del moment en què se sol.liciti
la llicència d'obres, de sistemes de captació de l'energia solar per cobrir el 60%
d'aquesta demanda energètica.
Diu que aquesta proposta es justifica per la necessitat d'emprendre mesures concretes
cap a una Manresa més sostenible, incidint també en mesures per a la protecció del
medi ambient i, en concret, en els temes d'energia per disminuir les emissions de
contaminants d'efecte hivernacle que emeten algunes centrals productores d'energia, i
contribuir a la diversificació de les fonts d'energia—com és la proposta d'escalfament
de l'aigua calenta sanitària amb plaques solars—, que no depèn únicament de les
energies fòssils, i contribuir, per tant, a pal.liar l'escalfament del planeta, que pot portar
unes repercussions ambientals de les quals encara no som capaços de preveure'n les
repercussions, les quals, si creiem en les veus que ens alerten, poden ser d'unes
conseqüències catastròfiques.
Comenta que l'Agenda 21 de Manresa, en la seva línia estratègica 2 anuncia la
voluntat d'optimitzar els recursos energètics, i, en concret, la línia 2.4 diu: «augmentar
la utilització de fonts d'energia renovables i recursos locals».
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En aquest sentit, recorda que l'Ajuntament ha instal.lat plaques solars en els
equipaments municipals del Pavelló del Pujolet, del Centre Cívic Selves i Carner, i de
les Piscines municipals, i que es preveu incloure-les també en el projecte d'ampliació
de les Piscines.
Manifesta que les energies alternatives disposen d'una tecnologia provada i que a
aquestes alçades ja no es dubta de les seves possibilitats d'incorporació en els edificis
ni de les grans aportacions que poden fer en la producció d'energia.
Diu que l'Administració municipal, a manera demostrativa, ja ha instal.lat aquesta
tecnologia en algunes de les seves instal.lacions i que els serveis tècnics municipals
han incorporat la reflexió de l'eficàcia i de l'eficiència energètica, així com l'avaluació
de l'ús de tecnologies alternatives en les actuacions de millores dels equipaments i
edificis municipals.
Afegeix que paral.lelament a aquesta internalització cal impulsar canvis en la societat
manresana, i que això és el que es pretén amb aquesta ordenança.
Diu que aquesta Ordenança s'inspira en la que va aprovar l'Ajuntament de Barcelona
fa cinc anys, que va ser la primera de l'Estat espanyol, i que també és fruit de la
reflexió de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, de la qual l'Ajuntament de
Manresa en forma part. Comenta també que aquest Ajuntament s'ha nodrit i ha
col·laborat amb els ajuntaments que han cregut que aquesta és una eina que ha
d'aplicar l'Administració local per contribuir a que es produeixi un canvi social i polític
de la societat i del món.
Explica que en aquests moments hi ha uns 25 municipis de Catalunya que han aprovat
i estan aplicant una ordenança similar a la que avui es proposa en aquesta sessió
plenària, i diu que aquesta és l'aportació que fan els ajuntaments, que estan
preocupats pels problemes globals i, entre ells, l'energia, la seva producció i les seves
conseqüències ambientals.
Informa que fa tres anys es va distribuir el primer esborrany d'aquesta Ordenança als
col.lectius afectats i als grups polítics d'aquest Ajuntament, i que ara ja és una norma
assumida i contrastada amb tots els col.lectius que seran els artífexs de la seva
aplicació, com són ara els col.legis professionals, arquitectes, aparelladors,
instal·ladors i constructors, entre d'altres. Diu que tots ells han expressat, en les
reunions que s'han celebrat, el seu desig de tirar endavant en aquesta línia, han
manifestat que creuen en la preocupació pel medi ambient i que aquesta eina pot ser
interessant.
Explica, així mateix, que les preocupacions sectorials per a l'aplicació de l'Ordenança
s'han parlat i debatut, i diu que el document final que avui es presenta recull les
propostes de millora que cada col·lectiu ha anat fent en el procés d'elaboració.
Puntualitza, però, que això no treu que l'Ajuntament de Manresa i cada un dels
col·lectius que hi han participat tenen un repte al davant, tal com reconeixen ells
mateixos.
Pensa que l'equip de govern recull en aquesta proposta una demanda més intangible–
com pot ser la d'una ciutat més neta, amb més equipaments o menys sorollosa—però
a la que cal ser també sensible, encara que no siguis d'efectes palpables a curt
termini.
Explica, així mateix, que pel que fa la seva composició articular, l'Ordenança recull
l'obligació—com ja ha dit abans—a partir de 160 MJ, que correspon a un edifici de nou
habitatges, de quatre persones; i que també preveu l'obligatorietat a partir de vint
habitatges, qualsevol que sigui la seva tipologia, en el sentit que també estan inclosos
els habitatges d'una sola persona.

36

Continua dient que l'Ordenança estableix també les seves exempcions,
responsabilitats i sancions—com qualsevol altra Ordenança—, i se situa, quant a
obligatorietat i exigència, en el terme mig de les aprovades fins a avui a Catalunya.
Afegeix que Manresa no és un dels municipis més exigents, ja que en altres
ajuntaments s'han aprovat Ordenances que estableixen l'obligatorietat a partir d'un sol
habitatge, com tampoc és de les menys exigents.
Diu que en l'Ordenança es preveuen mesures concretes per a la integració de plaques
en els edificis, amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte visual.
Manifesta que aquesta proposta actua en un sector en el que es concentra un consum
d'energia important: els habitatges; els quals, conjuntament amb els transports,
representen els punts claus respecte d'on cal incidir quan es volen incorporar
polítiques energètiques.
Diu que la casa on vivim és on es desenvolupa una bona part de la nostra vida i on
l'eficàcia i l'eficiència energètica per a una construcció sostenible han de ser possibles.
Comenta que les lleis hauran de regular els aspectes necessaris per fer possible que
les nostres cases siguin confortables i donin qualitat de vida, tot demostrant que són
eficients i respectuoses amb el medi ambient; i que aquesta Ordenança és una
aportació a aquest gran repte.
Finalment, agraeix l'atenció dels membres presents a la sessió i diu que els arguments
que ha exposat fonamenten políticament la decisió d'establir aquesta obligatorietat.
També s'ofereix per resoldre els dubtes que sorgeixin respecte als continguts tècnics
de l'Ordenança.
Sotmès el dictamen a votació, 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 DE VIA PÚBLICA

3.2.1 APROVAR LA FORMACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DEL TEXT PER
MODIFICAR L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO
SEDENTÀRIA I DESIGNAR LA COMISSIÓ REDACTORA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 7 de
juliol del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El cap de la Policia Local, ha emès informe el dia 10 de maig de 2004 en el que
proposa que es modifiqui l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària,
ja que tenint en compte el temps transcorregut des de la seva aprovació a l’any 1985,
cal la seva adequació a la realitat del moment.
Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels
reglaments i ordenances, així com els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de
13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.
La regidora delegada de Via Pública, previ informe de la Comissió informativa dels
Serveis del Territori, proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents:
ACORDS
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Primer. Aprovar la formació de l’avantprojecte del text per a modificar l’Ordenança
municipal reguladora de la venda no sedentària, aprovada pel Ple del dia 29 de marc
de 1985.
Segon. Designar la comissió per redactar el text de la modificació de l’Ordenança
municipal reguladora de la venda no sedentària, que estarà integrada per les persones
següents:
Presidenta: Sra. Anna Torres i Garcia, regidora delegada de Via Pública.
Vocals: Sr.Josep Camprubí i Duocastella, tinent d’alcalde d’Hisenda
Sra. Montserrat Morros i Martínez, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil.
Sr. Joan Carles Pérez i Medina, agent de la Policia Local
Sra. Assumpció Martínez i Torrado, agent de la Policia Local
Sr. Antoni Hernández i Sánchez, cap de la Unitat de l’Oficina d’Informació.
Sra. Josefina Belmonte i López, cap de la Secció d’Hisenda.
Sr. David Hernández i Massegú, tècnic de Comerç del Servei de
Desenvolupament.
Sr. Carles López i Lois, tècnic superior enginyer dels serveis del Territori.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, cap del Servei dels Drets de la Ciutadania.
Sra. Mercè Soler Santandreu, infermera dels Serveis a les Persones."
La senyora Torres i García explica que aquest dictamen té l'objectiu de formar la
comissió encarregada d'actualitzar l'Ordenança que regula la venda no sedentària, que
es va aprovar l'any 1985.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
3.2.2 APROVAR INICIALMENT LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA
DE SOL.LICITUDS PER A L'OBTENCIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES DE SEGURETAT GPS-GSM-GPRS
CONNECTATS AL SISTEMA D'EMERGÈNCIES 112 DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 7 de
juliol del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que com a resultat de les diferents reunions de la Comissió de Seguretat del Taxi
de Catalunya, on hi són representats la Generalitat, la Delegació del Govern, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, l’Institut
Metropolità del Taxi, els cossos i forces de seguretat de l’Estat i diversos sindicats de
taxistes, s’ha arribat a un acord sobre la implementaria i finançament d’un sistema de
localització i seguiment via satèl·lit GPS/GSM/GPRS als vehicles que presten el servei
del taxi a Catalunya que estiguin en connexió amb el Centre d’Emergències 112 de la
Generalitat de Catalunya, el qual serà costejat per les administracions públiques i els
taxistes.
Atès que la part de l’Administració central es canalitzarà per mitjà de l’ajuda
d’1.006.180€ del programa de foment de la investigació tècnica (Profit), que el Ministeri
de Ciència i Tecnologia ha concedit al projecte Secutaxi presentat pel Consorci
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Localret. Aquesta serà l’aportació de l’Administració central al finançament de les
despeses de tot el procés i s’hauran de gastar en les anualitats 2003-2004.
Atès que els altres dos milions d’euros hauran de ser reemborsats en els propers tres
exercicis (del 2004 al 2006) per les altres parts que subscriuen l’acord: els ajuntaments
(o l’Institut Municipal del Taxi en aquells municipis en què aquest Institut atorga les
llicències d’autotaxis, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els
mateixos taxistes). A més, la Generalitat també es compromet a l’adaptació
tecnològica del centre d’emergències 112.
Atès el que disposen els articles 240 i 241 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, on es disposa que
l’òrgan competent per aprovar les bases és el ple de la corporació.
Vist l’informe emès per la cap de la unitat jurídica administrativa de seguretat
ciutadana i protecció civil.
La regidora delegada de via pública, proposa al ple de la Corporació, previ informe de
la Comissió Informativa i de Control de Presidència i Serveis Centrals, que adopti els
següents:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment les bases de la convocatòria pública de sol·licituds per a
l’obtenció de subvencions per a la instal·lació de sistemes de seguretat GPS-GPMGPRS connectats al sistema d’emergències 112 de la Generalitat de Catalunya a
vehicles d’autotaxi, les quals figuren a l’annex d’aquest Acord, de conformitat amb
l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies dites bases, mitjançant
anunci i publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, així com una referència de l’anunci anterior en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya; fent constar que si no es presenten reclamacions i/o
al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord
exprés, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals."
Annex
BASES
1.

Objecte.

L’Ajuntament de Manresa convoca ajuts per a l’adquisició durant el 2003 i 2004 d’equips de seguretat
GPS/GMS/GPRS que connectin els vehicles d’autotaxis al Centre d’Emergències 112 de la Generalitat de
Catalunya. Els equips seran d’elecció lliure pel titular de la llicència d’autotaxi d’entre els qui estiguin
disponibles en el mercat, per bé que hauran de complir amb les especificacions tècniques i funcionals
fixades per la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya, o empresa
en què delegui, i passar pel procés de validació que aquesta Direcció General estableixi, per a llur
activació i connexió amb el Centre d’Emergències 112 de Catalunya.
2.

Beneficiaris de la subvenció.

Poden optar a aquests ajuts els titulars de llicències d’autotaxis atorgades per aquest Ajuntament que
adquireixin i instal·lin en els vehicles vinculats a la llicència els equips de les característiques esmentades
en la base 1 durant el bienni 2003-2004.
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Els beneficiaris no han de tenir contret cap deure amb l’Ajuntament. El compliment d’aquest requisit es
comprovarà directament des de la corporació.
3.

Import de la subvenció.

L’Ajuntament subvencionarà al titular de la llicència amb un import de fins a un màxim del 25 % dels
costos acreditats amb aquesta finalitat i, en tot cas, fins a un màxim de 150€ per llicència.
La Comissió de Seguretat del Taxi de Catalunya va acordar que aquest ajut seria complementari del que
atorgaria, d’una banda, el Ministeri de Ciència i Tecnologia (a través del Consorci Localret), i , de l’altra, la
Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
D’aquesta forma, les tres administracions finançaran fins a un màxim del 75% i, en tot cas, fins a un
màxim de 450€, i el taxista la resta del cost de l’equip.
4.

Procediment de la sol·licitud

Els titulars de llicències d’autotaxis que vulguin optar als ajuts hauran de presentar la seva sol·licitud en el
Registre general en algun dels registres auxiliars de l’Ajuntament. En virtut de l’acord a què s’ha arribat en
el si de la Comissió de Seguretat del Taxi de Catalunya, per tal d’agilitar la recollida i tramitació de la
documentació de les sol·licituds dels ajuts de totes les administracions implicades, els titulars de llicències
d’autotaxis que vulguin optar als ajuts hauran d’emplenar i signar quatre impresos de sol·licitud i
presentar-los tots ells en el Registre general de l’Ajuntament (o en algun dels seus registres auxiliars),
sense perjudici d’allò que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’Ajuntament facilitarà els quatre
impresos i el formulari d’activació del vehicle d’autotaxi amb el Centre d’Emergències 112, que s’esmenta
en la lletra f) següent.
Aquesta sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
a) Factura de compra de l’Equip —amb tres còpies per compulsar—que n’inclogui el model o marca i
el número i on consti el segell de pagat.
b) Justificant de pagament de l’Equip—amb tres còpies per compulsar—, cas que en la factura de
compra no consti el segell de pagat.
c) Certificat d’instal·lació de l’Equip en el taxi, expedit pel taller autoritzat—amb tres còpies per
compulsar. Aquest certificat contindrà: denominació de l’Equip (model o marca i número de sèrie),
número de llicència de taxi, marca i model del vehicle, número de matrícula, nom del/ de la titular i
conformitat amb la seva signatura.
d) Certificat d’Hisenda que acrediti que el titular de la llicència es troba al corrent del pagament de les
seves obligacions fiscals—amb tres còpies per compulsar.
e) Certificat de la Seguretat Social que acrediti que el titular de la llicència es troba al corrent del
pagament de les seves obligacions envers aquest organisme—amb tres còpies per compulsar.
f) Formulari d’activació del vehicle d’autotaxi amb el Centre d’Emergències 12 degudament emplenat.
L’Ajuntament es quedarà una còpia compulsada de tota aquesta documentació i en trametrà una altra al
Consorci Localret. A la Direcció General de Ports i Transports en trametrà còpia compulsada dels
documents de les lletres a), b), c) i f) i els originals de les lletres d) i e) , i a la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya el formulari de la lletra f).
En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l’Ajuntament requerirà la
rectificació o complement en un termini de deu dies hàbils, fent l’advertiment exprés que, passat aquest
termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se’l tindrà per desistit de la seva
petició i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Els terminis de presentació de sol·licitud són:
a) Per els equips adquirits durant el 2004 fins al 31 de desembre de 2004.
b) Per els equips adquirits durant l’any 2003 fins al 30 de març de 2004.
5.

Concessió dels ajuts.

40

Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades per una comissió qualificadora formada per
representants i tècnics municipals, que revisarà que els sol·licitants compleixin els requisits que
estableixen aquestes Bases, i que estudiarà que la proposta de subvencions que faci s’até als criteris de
valoració que aquestes estableixen.
Un cop acomplerts els tràmits anteriors, i dins dels límits pressupostaris, l’Alcalde dictarà la resolució
corresponent d’atorgament o denegació de la subvenció dins del termini de sis mesos des de la
presentació de la sol·licitud, la qual es notificarà individualment als interessats.
El pagament de la subvenció es farà per mitjà de transferència bancària en el compte corrent o llibreta
que hagi consignat l’interessat en la seva sol·licitud.
Per a l’atorgament de la subvenció es tindrà en compte l’ordre de presentació de sol·licituds i el
compliment dels requisits establerts en aquestes bases per part dels sol·licitants.
La concessió d’aquests ajuts s’imputa a la partida pressupostària 222.0.470.
6.

Control de l’Ajuntament.

L’Ajuntament té la facultat de comprovar l’aplicació adequada de la subvenció a l’activitat per a la qual es
va sol·licitar i el compliment de les condicions de l’atorgament.
Quan en l’exercici de les funcions d’inspecció o control es dedueixin indicis de l’obtenció, gaudiment o
destinació incorrectes de la subvenció percebuda, l’Ajuntament procedirà, previ tràmit d’audiència, a la
seva anul·lació o revocació, la qual portarà inherent l’obligació del beneficiari de retornar les quantitats
percebudes, juntament amb els interessos de demora acreditats des de la data de pagament, sense
perjudici de l’exigència de les altres responsabilitats que s’escaiguin.
7.

Normativa supletòria.

En tot el que no preveuen aquestes bases serà d’aplicació el previst a l’Ordenança municipal general
reguladora de subvencions, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals aplicables.

El senyor Jordà i Pempelonne explica que amb aquest dictamen s'aproven
inicialment les bases de la convocatòria pública de sol.licituds per a l'obtenció de
subvencions per a la instal.lació de sistemes de seguretat en els taxis de la ciutat.
Diu que aquests sistemes són una combinació del sistema GPS, per tant, de
localització dels taxis, i del de telefonia mòbil, que permet una connexió directa amb el
sistema d'emergències de la Generalitat de Catalunya.
Comenta que es tracta, doncs, de millorar la seguretat dels taxistes de la ciutat, cosa
que parteix d'una subvenció d'un projecte europeu al qual s'han associat la Generalitat
de Catalunya i els ajuntaments.
Sotmès el dictamen a votació, 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 A LES PERSONES

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE SALUT

4.1.1 DECLARAR LA CADUCITAT DEL DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I LA SEVA REVERSIÓ A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, de l'1 de juliol del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Resolucions del regidor delegat de Salut s’han incoat diversos
expedients per declarar abandonades determinades sepultures del Cementiri
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municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb l’article 38 b) del
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de l’Ajuntament de
Manresa (RCM).
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i no s’ha presentat cap tipus de
reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, circumstància
que s’acredita degudament als expedients.
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures abandonades
existents al Cementiri municipal, per tal de poder incrementar l’oferta per cobrir les
necessitats que es produeixen amb motiu d’enterraments a la nostra ciutat.
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per declarar la caducitat de les
concessions de dret funerari, la qual cosa comporta la reversió automàtica d’aquests
drets a l’Ajuntament, per l’aplicació del que disposa l’article 41.2.
Atès que l’article 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà
concedir nous drets a favor de tercers, sobre els nínxols que continguin restes
d’inhumacions anteriors, fins que s’hagin traslladat les despulles mortals, o cap a una
altra sepultura, o cap a la fossa comuna.
Vist l’informe emès pel tècnic d'assessorament jurídic dels Serveis a les Persones amb
data 01/07/2004.
El regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que consten a l’annex-1
com a conseqüència del seu abandonament, desprès d’haver-se instruït els expedients
administratius que s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b del
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria.
Segon. Declarar la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les sepultures que
són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior.
Tercer. Ordenar el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures a la fossa
comuna.
ANNEX – 1, Relació de nínxols del Dictamen d'1 de juliol de 2004 que es proposa per
a l’aprovació del ple de la Corporació
Data
d’adquisició
sepultura

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

Data darrer
servei
d’inhumació

Inscripció que consta a
la làpida

JOAQUIM PLAYA VALLS

05/01/1921

(no hi consten)

(no es coneix)

--/--/----

(cap inscripció)

JOSEP PATZI O PARIS I FAMILIA

23/03/1886

ANGELA BASCOMPTE
PARELLA (17/02/1934),
MARIA CASTEDO BASCOMPTE (25/10/1965)

Titular: Nom i Cognoms
Ref. expedient

Sepultura:
num i secció
(codi)
Domicili

SRE/2001000182

SRE/2000000190

629
SANTA
AGNES
(10250629)
1.054
SANT
MAURICI
(10151054)
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SRE/2000000172

SRE/2000000143

SRE/2001000060

SRE/2001000047

SRE/2001000005

SRE/2001000001

CA MURALLA SANT DOMENEC, 26,2n,1a
08240 MANRESA

25/10/1965

MANUEL GIMENEZ MANAUT

04/10/1930

CA TALAMANCA, 5, 2n
08240 MANRESA

--/--/----

JOSEP TAÑA DALMAU

26/10/1912

CA GENERAL PRIM, 18, 6
08240 MANRESA

18/06/1955

ANGELA MASACHS DE DURAN

09/02/1895

(no es coneix)

18/02/1950

(cap inscripció)

ANTONI MASAGNES CASANELLAS/MANUEL
ALABERN SERRAT

09/09/1916

Actualment és buït.
Anteriorment s'hi havien
inhumat:ANTONI
ALABERN SERRAT
(10/12/1932) que es va
traslladar alnínxol num.
585 sant maurici

CA HOSPITAL, 7
MANRESA

--/--/----

(cap inscripció)

1.300
SANT
MAURICI
(10121300)

JOSEP SERRAMALERA OLLER

04/12/1917

CARMEN BORRAS
ROVIRA (28/12/1946),
JOSEFA BORRAS
ARAGONES(26/01/1949)

PL COTS, 12
MANRESA

02/01/1960

(cap inscripció)

1.294
SANT
MAURICI
(10151294)

JOSEP CERA ARGELAGOS

26/01/1889

(no hi consten)

(no es coneix)

--/--/----

(cap inscripció)"

1.005
SANT
MAURICI
(10151005)

919
SANT
MAURICI
(10140919)

1.575
SANT
MAURICI
(10121575)

1.495
SANT
MAURICI
(10141495)

JOSEP NAVARRO
(no hi consten)

MAURICIO PALÀ
MANUELA BOTELLA
PASCUAL (18/06/1955)
FAMILIA TAÑA
CARBONELL
ALFREDO DIAZ
HERRERO (-/-), JAIME
CASALS (-/-),
JOSEIGLESIAS LLADO
(22.5.1946)

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

5.1

REGIDORIA DELEGADA D'OCUPACIÓ

5.1.1 CONSTITUIR, JUNTAMENT AMB DIFERENTS AJUNTAMENTS I ENTITATS,
L'ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA, I APROVAR ELS ESTATUTS PELS
QUALS S'HA DE REGIR.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ocupació, del 8 de juliol
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"IGLOO ,-Inserció Global a través de l’Allotjament i l’Ocupació-, és una iniciativa de
cooperació creada l’any 1995 per tres membres europeus – CECODHAS (Comitè de
Coordinació Europeu per a l’Allotjament Social), CES (Confederació Europea de
Sindicats) i FEANTSA (Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que treballen
amb els sense sostre) que el 3 juliol de 1995, a París, van signar un protocol de
cooperació europeu, amb l’objectiu de dur a terme iniciatives a Europea per a la
inserció global des de l’allotjament i l’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió social.
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La majoria de les entitats fundadores d’aquesta associació, IGLOO Catalunya, són
membres dels organismes europeus esmentats. L’Associació per a l’Estudi i la
Promoció del Desenvolupament Comunitari i l’Associació Prohabitatge són membres
de FEANTSA. La Unió General de Treballadors de Catalunya i la Confederació
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya formen part de CES.
L’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Manresa són
membres de CECODHAS, mitjançant les seves respectives empreses municipals de
promoció de l’habitatge, i per últim l’Ajuntament del Prat de Llobregat. El 30 d’octubre
de 1997, a Barcelona ,les entitats fundadores d’aquesta associació Igloo,
conjuntament amb el Departament de Treball i el Departament de Benestar Social de
la Generalitat van signar un protocol de col·laboració.
Amb l’objectiu de desenvolupar a Catalunya les finalitats IGLOO de lluita contra
l’exclusió social,
amb un model d'intervenció basat en actuacions integrals
sustentades en quatre pilars: formació, ocupació, habitatge i acompanyament social,
es pretén constituir l’ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA.
Aquesta iniciativa s’impulsa pels ajuntaments de Terrassa, Manresa, El Prat de
Llobregat i Rubí i per les entitats Confederació Sindical de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Associació
Prohabitatge i Associació per a l'Estudi i la Promoció del Desenvolupament
Comunitari.
Atès que aquesta associació té per objectiu prioritari la inserció sociolaboral -a través
de l'allotjament, la formació, l'ocupació i l'acompanyament social- de col·lectius
desafavorits que pateixen la manca de mecanismes per a la incorporació social i que,
per tant, són molt vulnerables a processos personals de marginació social.
Vist el que disposen la Llei catalana 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.
Atès que, conforme disposa l'article 47.2.g de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, on determina que la creació d’altres organitzacions
associatives i aprovació d’estatuts per part dels ens locals requerirà del vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i, per tant, en
virtut de l’establert a l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova en Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya serà
objecte d’informe preceptiu pel Secretari General de la corporació municipal.
Vistos els estatuts que han de regir l’ Associació Igloo Catalunya.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en
data 7 de juliol de 2004.
Per tot això, el Regidor d’Ocupació proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
1r. Constituir, juntament amb els ajuntaments de Terrassa, El Prat de Llobregat i Rubí i
les entitats Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió
General de Treballadors de Catalunya, Associació Prohabitatge i Associació per a
l'Estudi i la Promoció del Desenvolupament Comunitari, l'entitat sense finalitat lucrativa
ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA.
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2n. Aprovar els estatuts pels quals s'ha de regir aquesta associació i que s’adjunten al
present Dictamen.
3r. Facultar al senyor Jordi Valls i Riera, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, per a la
signatura de l'acta fundacional i de tots aquells documents, públics o privats, que
siguin necessaris per a la constitució i inscripció de l'associació.
4t. D'acord amb el que disposen els articles 10, 15, 17, 18 i 19 dels estatuts de
l'associació, nomenar el senyor Xavier Rubio i Cano, Regidor delegat d’ocupació com
a representant de l'Ajuntament de Manresa en el si de l'Assemblea General, en la seva
Junta Directiva i, en general, en qualsevol altre òrgan de l'ASSOCIACIÓ IGLOO
CATALUNYA."
ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA
PREÀMBUL
IGLOO ,-Inserció Global a través de l’Allotjament i l’Ocupació-, és una iniciativa de cooperació creada
l’any 1995 per tres membres europeus – CECODHAS (Comitè de Coordinació Europeu per a l’Allotjament
Social), CES (Confederació Europea de Sindicats) i FEANTSA ( Federació Europea d’Organitzacions
Nacionals que treballen amb els sense sostre) que el 3 juliol de 1995, a París, van signar un protocol de
cooperació europeu, amb l’objectiu de dur a terme iniciatives a Europea per a la inserció global des de
l’allotjament i l’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió social.
La majoria de les entitats fundadores d’aquesta associació, IGLOO Catalunya, són membres dels
organismes europeus esmentats. L’Associació per a l’Estudi i la Promoció del Desenvolupament
Comunitari i l’Associació Prohabitatge són membres de FEANTSA. La Unió General de Treballadors de
Catalunya i la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya formen part de CES.
L’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Manresa són membres de CECODHAS,
mitjançant les seves respectives empreses municipals de promoció de l’habitatge, i per últim l’Ajuntament
del Prat de Llobregat. El 30 d’octubre de 1997, a Barcelona ,les entitats fundadores d’aquesta associació
Igloo conjuntament amb el Departament de Treball i el Departament de Benestar Social de la Generalitat
van signar un protocol de col·laboració .
Amb l’objectiu de desenvolupar a Catalunya les finalitats IGLOO de lluita contra l’exclusió social, amb un
model d'intervenció basat en actuacions integrals sustentades en quatre pilars: formació, ocupació,
habitatge i acompanyament social, es constitueix l’ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Denominació, constitució, naturalesa i personalitat jurídica

Es constitueix sota la denominació “ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA” una associació de lluita contra
l’exclusió social que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions
(DOGC 2423, d’ 1 de juliol) i aquests estatuts.
Article 2.

Àmbit territorial

L’àmbit territorial en el que l’associació ha de desenvolupar principalment les seves activitats es el territori
de Catalunya.
Article 3.

Finalitats

1. L’objectiu prioritari de l’Associació IGLOO Catalunya és la inserció sociolaboral-a través de l’allotjament,
la formació, l’ocupació i l’acompanyament social- de col·lectius desfavorits que pateixen la manca de
mecanismes per a la incorporació social i, per tant, que són molt vulnerables a processos personals de
marginació social
2. Per complir aquest objectiu, l’associació promourà:
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—

L’establiment de xarxes entre diferents agents i institucions per realitzar practiques de partenariat
amb la finalitat de promoure accions i desenvolupar polítiques públiques coherents amb els
objectius de l’associació.

—

L’accés a habitatges estables i adequats per a col·lectius desfavorits, respectant al màxim els
principis de diversitat de l’ocupació dels habitatges i acompanyant en el procés d’ integració .

—

El desenvolupament de sistemes d’acompanyament social adaptats a les necessitats de les
diferents persones implicades en el projecte.

—

La creació de llocs de treball consolidats, estables i ajustats a les exigències del mercat laboral, a
partir d’una adequada formació ocupacional en els sectors de la construcció, els serveis o d’altres
que es considerin necessaris.

—

El ple desenvolupament de les potencialitats dels participants en el programa a partir de la
formació i l’educació enteses d’una manera global.

—

La difusió i l’extensió dels objectius d'aquesta associació per tal d'ampliar-la.

—

La coordinació necessària entre els membres per concretar diversos projectes IGLOO orientats a
la inserció sociolaboral a partir de la formació, l'ocupació, l'habitatge i els serveis.

—

Projectes de lluita contra l’exclusió social mitjançant la metodologia IGLOO definida al preàmbul
d’aquests estatuts.

—

La sistematització i l’intercanvi d’experiències i d’informació, en el marc de l’associació.

—

Accions de sensibilització i formació sobre els problemes que pateixen els col·lectius més
desfavorits en la nostra societat.

—

La coordinació necessària amb les organitzacions de la xarxa IGLOO Espanya, Europa i altres
que es puguin crear en l’ àmbit autonòmic.

Article 4.

Durada

La durada de l’associació és indefinida
Article 5.

Domicili social.

El domicili de l’associació es fixa a la ciutat del Prat de Llobregat, edifici municipal del carrer Centre,
número 28.
CAPÍTOL II
Membres de l’associació, drets i obligacions.
Article 6.

Membres.

1. Poden formar part de l’associació les administracions públiques, les entitats sense ànim de lucre i
els sindicats de Catalunya, que comparteixin els objectius de l’associació IGLOO i que
desenvolupin accions relacionades amb les finalitats de l’associació.
2. Són membres fundadors de l’associació IGLOO Catalunya:
L’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Manresa,l’Ajuntament del Prat de Llobregat i
l’Ajuntament de Rubí. La Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, el
sindicat Unió General de Treballadors de Catalunya, Associació Prohabitatge i l’Associació per a
l’Estudi i la Promoció del Desenvolupament Comunitari.
3. L’associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre,integrada
voluntàriament per les entitats fundadores i les altres que decideixin adherir-s’hi, d’acord amb el
que preveuen aquests estatuts. Tots els membres que s’incorporin a l’associació tindran la
categoria de membres ordinaris amb plenitud de drets i obligacions.
4. Els interessats que vulguin incorporar-se han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta
Directiva que proposarà el que correspongui a l'Assemblea General més immediata.
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5. Els membres podran en qualsevol moment, sempre que estiguin al corrent de les obligacions,
formalitzar la seva separació voluntària de l’associació IGLOO-CATALUNYA, a través d’una
comunicació escrita, de la qual la Presidència de l’associació donarà compte en la primera reunió
de l’assemblea.
Article 7.

Drets dels membres

Els membres tenen dret a:
a) Assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General.
b) Elegir i ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius i formar part dels
òrgans de direcció de l’associació, d’acord amb el que es determina en els presents estatuts.
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les
normes legals i estatutàries.
e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més
plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris de l’associació.
g) Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
h) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
i) Formar part dels grups de treball.
j) Consultar els llibres de l’associació.
k) Ésser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries que l’afectin
l) Utilitzar la denominació IGLOO quan es despleguin activitats o programes que patrocini
l'Associació.
Article 8.

Obligacions de les entitats membres

Son deures dels membres de l’associació
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
b) Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions
econòmiques fixades per l’assemblea general.
c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
d) Complir els acords vàlidament adoptats per l’assemblea general i pels òrgans de govern de
l’associació.
e) No utilitzar la denominació IGLOO per a activitats o programes al marge dels organitzats o
impulsats per l’associació IGLOO Catalunya.
f) Assumir els càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb el disposen aquests estatuts.
CAPÍTOL III
Organització i funcionament
Article 9.

Òrgans de l'associació

Els òrgans de l’Associació IGLOO Catalunya són:
— Assemblea General
— Junta Directiva
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— Presidència.
— Vice-presidència
— Secretaria-Tresoreria
Secció primera
De l'Assemblea General
Article 10.

Naturalesa jurídica.

L’Assemblea General és l'òrgan sobirà de l’associació; esta constituïda, com a màxim, per un
representant, degudament acreditat, de cada membre associat. Els seus membres en formen part per dret
propi i irrenunciable. Aquest representant podrà ésser assistit per persones assessores amb veu però
sense vot.
Així mateix formarà part de l’Assemblea General el/a secretari/a-tresorer/a, que assistirà a les reunions
amb veu però sense vot.
Article 11.

Competències de l’Assemblea General

L’Assemblea General té les facultats següents:
a. Modificar els estatuts, posteriorment haurà d’obtenir la ratificació dels ens associats.
b. Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, controlar-ne l’activitat i aprovar-ne la gestió
c. Aprovar l’adhesió de nous membres.
d. Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anual,
e. Fixar la forma i l’import de la contribució per al sosteniment de l’associació.
f. Articular els mecanismes de coordinació i participació amb les xarxes IGLOO i altres entitats amb
finalitats IGLOO.
g. Aprovar l’informe anual d’activitats presentat per la Junta Directiva de l’associació.
h. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública de l’associació.
i.

Aprovar el Reglament de règim intern de l’associació.

j.

Acordar la utilització del distintiu IGLOO per a projectes i activitats.

k. Acordar la dissolució de l’associació.
l.

Incorporar-se a unions d’associacions o separar-se'n.

m. Acordar la baixa o la separació definitiva, previ expedient, dels membres i resoldre sobre les baixes
voluntàries.
n. Acordar les sancions per faltes molt greus.
o. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’associació.
Article 12.

Règim de sessions

1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any:
a) Dins del primer trimestre de cada any per tal d’aprovar la gestió i l’estat de comptes de l’any
anterior.
b) Dins del quart trimestre de cada any per tal d’aprovar el pla de treball i el pressupost econòmic
de l’any vinent.
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2. Les reunions extraordinàries de l’Assemblea General tindran lloc a iniciativa de la Presidència,
quan estimi que hi ha assumptes a tractar, o bé a sol·licitud d’un nombre no inferior al 25% dels
seus membres.
3. En aquest darrer supòsit, la sol·licitud a iniciativa del 25% dels membres haurà d’incloure els
assumptes a tractar respecte dels quals es demana la sessió extraordinària. L’assemblea haurà de
tenir lloc en el termini de 30 dies naturals.
Article 13.

Convocatòries i procediment de les sessions

1. La convocatòria de les sessions de l'Assemblea General, serà cursada per la Presidència,
contindrà, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data, i l’hora de la reunió.
2. Terminis de la convocatòria:
a) L’ordinària serà notificada a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de 15
dies naturals.
b) La convocatòria de les sessions extraordinàries convocades a iniciativa de la Presidència es
notificarà als membres de l’associació amb una antelació mínima de 10 dies naturals
c) Quan la sessió extraordinària tingui lloc a iniciativa del 25% dels membres de l’associació, la
Presidència ha de fixar la data de celebració de la sessió dins del termini màxim de 30 dies a
comptar de la sol·licitud i la notificació de la convocatòria s’ha d’efectuar amb una antelació
mínima de 10dies naturals.
3. La Presidència inclourà en l’ordre del dia aquells assumptes que hagin de ser objecte de debat i /o
deliberació durant la celebració de la sessió.
El primer punt de l’ordre del dia de cada reunió serà l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, les
actes, una vegada redactades, s’inclouran a l’ordre del dia de l’assemblea general següent per a
la seva aprovació, si s’escau.
4. Quan la sessió tingui caràcter extraordinari convocada a iniciativa dels membres, la Presidència ha
d’incloure a l’ordre del dia de la sessió els punts pels quals s’hagi sol·licitat la reunió. No obstant
això podrà afegir-ne d’altres.
5. Tota la documentació relativa als punts inclosos a l'ordre del dia haurà d'estar a disposició dels
membres de l'Assemblea cinc dies abans de la data de la reunió.
6. Qualsevol membre pot sol·licitar a la Presidència la inclusió en l’ordre del dia d’un o més
assumptes per tractar. La Presidència haurà d’incloure aquests punts a l’ordre del dia de la primera
sessió que convoqui.
7. Qualsevol membre pot sol·licitar durant la celebració de la reunió de l’Assemblea el debat i/o
deliberació d’un o més assumptes a tractar, no inclosos a l’ordre del dia de la sessió. El debat i la
votació només es poden dur a terme si així ho decideixen 2/3 de les entitats presents o
representades.
8. Per a la vàlida celebració de la sessió es requereix que estiguin presents, el/la president/a, o qui
legalment la substitueixi, el/la secretàri/a- tresorer/a o qui legalment la substitueixi, i al menys tres
membres de l’associació presents o representats.
9. Qualsevol irregularitat en la convocatòria quedarà esmenada per l’assistència a l’Assemblea del
membre o membres afectats
10. La Presidència de la sessió correspon al president/a de l’associació i actuarà com a secretari/a qui
ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva.
11. El/la secretari/a aixecarà un acta de cada reunió que inclourà a més del lloc, la data, l’hora i els
assistents a la sessió, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat
numèric de les votacions. La Presidència i la Secretaria-Tresoreria signaran les actes un cop
aprovades per l’Assemblea.
Article 14.

Adopció d’acords
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1. Els acords es prenen per majoria simple, és a dir més vots a favor que en contra, dels membres
presents o representats a la sessió, excepte per a les qüestions enumerades en els apartats
següents.
2. Es requerirà majoria absoluta, és a dir el vot favorable de la meitat més un dels membres de
l’associació, per adoptar acords sobre les qüestions següents: la separació dels membres, la
modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb
associacions similars o la integració en una de ja existent, alienació de béns i la compensació o
indemnització per despeses.
3. Es requerirà unanimitat, és a dir el vot favorable de tots els membres de dret de l’associació, per a
l'adopció d'acords que comportin la realització de contribucions econòmiques dels membres
associats, ja sigui quotes anuals ordinàries o derrames extraordinàries. Respecte als membres
degudament convocats i no assistents a l’Assemblea General on s'hagin adoptat aquests acords
econòmics, s’entendrà prestat el vot favorable si, dins d’un termini de 15 dies a comptar des de la
recepció de la notificació de l’acord, no manifesten per escrit la seva discrepància. Això s’entén
sense perjudici que aquests membres absents puguin prestar el seu vot favorable per escrit dins o
fora del termini esmentat.
4. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Secció segona
De la Junta Directiva
Article 15.

Organització i funcionament

1. La Junta Directiva és l’òrgan permanent de govern de l’associació i el màxim òrgan operatiu de
decisió i administració, exercirà les competències atribuïdes en aquests estatuts i aquelles que per
delegació li atribueixi l'Assemblea general.
2. La Junta Directiva esta formada pels càrrecs següents: Presidència, Vicepresidència, SecretariaTresoreria i sis vocals.Les 6 vocalies es distribueixen: 2 per als sindicats; 2 per a les entitats sense
ànim de lucre i 2 per a les administracions públiques.
3. Es reunirà com a mínim una vegada cada sis mesos. En tot cas, la mateixa Junta Directiva
establirà les regles del seu règim de sessions.
4. És nomenada per l’Assemblea General per a un mandat d’un any.
5. Tots els membres estan obligats a exercir càrrecs a la Junta Directiva.
Article 16.

Competències de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació. Complir les decisions preses per l’Assemblea
General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.
b) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
c) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes per al sosteniment de l’associació.
d) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, perquè els
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
e) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
f) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els objectius de
l’associació.
g) Acordar l’obertura i controlar la gestió de fons. La disposició requerirà firma mancomunada del
president/a i del secretari-tresorer .
h) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en
la primera reunió de l’Assemblea General.
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i) Proposar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels membres.
j) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser-ne membre, i també les altes i les baixes per
una raó distinta de la separació disciplinària.
k) Proposar a l’Assemblea General la incorporació de nous membres.
l) Qualsevol altra facultat que li hagi estat delegada expressament per l’Assemblea General.
m) Acordar les sancions per faltes lleus i greus.
2. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si està convocada amb antelació i hi ha un quòrum
de la meitat més un dels membres. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a
totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.
L’assistència del president/a o del secretari/a o de les persones que els substitueixin és sempre
necessària.
Secció tercera
De la Presidència
Article 17.

Caràcter i funcions

1. La Presidència és un òrgan unipersonal, que serà exercit únicament per administracions públiques,
d'acord amb el sistema rotatori que preveu l'apartat 3 del present article, durant el període d'un
any.
2. Corresponen a la Presidència les funcions següents:
a. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
b. Convocar, presidir i dirigir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
c. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
d. Les altres atribucions reconegudes per aquests estatuts i aquelles per a les quals el deleguin
l’Assemblea General o la Junta Directiva.
3. La Presidència serà rotatòria, i l’exercirà sempre una de les administracions públiques membre,
d’acord amb els criteris següents:
a. En primer lloc exerciran la Presidència, per períodes successius d’un any, els ajuntaments del
Prat de Llobregat, Rubí, Manresa i Terrassa per aquest ordre, de forma successiva i completa,
mentre no s’incorpori cap altra Administració pública.
b. Exhaurit l'ordre anterior, per una o més vegades completes, exercirà la Presidència cadascuna
de les administracions públiques que s’incorporin en un futur, seguint l’ordre d’incorporació i
previ exercici de la vicepresidència l'any anterior.
c. Exhaurit aquest ordre es tornarà a aplicar el criteri fixat al punt a) i posteriorment, el criteri fixat
al punt b).
4. Totes les seves atribucions són delegables a la resta dels membres de la Junta Directiva.
CAPÍTOL IV
De la Vicepresidència
Article 18.

Caràcter i funcions

1. La Vicepresidència és un òrgan unipersonal, que serà exercit únicament per administracions
públiques, d'acord amb el sistema rotatori que preveu l'apartat 3 del present article, durant el
període d'un any.
2. Substitueix la Presidència en cas d’absència o malaltia.
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3. La Vicepresidència serà rotatòria, i l’exercirà sempre una de les administracions públiques
membre, d’acord amb els criteris següents:
a) En primer lloc, exerciran la Vicepresidència, per períodes successius d’un any, els ajuntaments
de Rubí, Manresa, Terrassa i el Prat de Llobregat, per aquest ordre.
b) Si durant els primers quatre anys s'incorporen una o més administracions públiques, aquestes
exerciran la vicepresidència a partir del quart any, de forma successiva i per ordre
d'incorporació, desplaçant l'ajuntament del Prat de Llobregat.
c) Exhaurit aquest ordre es tornarà aplicar el criteri fixat al punt a) i posteriorment el criteri fixat al
punt b).
CAPÍTOL V
De la Secretaria- Tresoreria
Article 19. Per raons d’operativitat de l’associació, la Secretaria-Tresoreria s’atribueix a la mateixa
administració publica que ostenta en cada moment la Presidència. Aquesta administració pública
nomenarà la persona que hagi d’ocupar el càrrec de la Secretaria-Tresoreria. El seu mandat serà el
mateix que es preveu per a la Presidència a l’article 17.3 d’aquests Estatuts.
Article 20.

Caràcter i funcions

1. La Secretaria-Tresoreria és un òrgan unipersonal té, entre altres ,les funcions, la custòdia i el
control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la
liquidació de comptes.
2. Són competències seves:
a) El maneig i la custòdia de fons de l’associació.
b) La realització dels cobraments i pagaments que procedeixin d’acord amb les directrius de la
Presidència i de conformitat amb el pressupost aprovat.
c) L'impuls de l’execució i la recaptació de les quotes autoritzades per l’Assemblea General.
d) L'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
e) Assistir a les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, amb veu però sense vot.
f) Redactar les actes de les reunions dels òrgans col·legiats de l’associació.
g) Expedir les certificacions dels acords dels òrgans col.legiats de l’Assemblea amb el visat del
president.
h) Exercir les funcions que li són delegades o encomanades per la Junta Directiva.
CAPÍTOL VI
Règim disciplinari
Article 21.

Separació disciplinària de membres

Es podrà separar una entitat de l’associació quan:
a. Impedeixi o posi obstacles al compliment dels objectius d'IGLOO-CATALUNYA.
b. Obstaculitzi intencionadament de qualsevol manera el funcionament de l’associació i els seus
instruments i/o organismes de treball.
c. Les seves actuacions dins o fora de l’associació puguin ésser considerades com a reprovables a
judici de l'Assemblea General.
d. Incompleixi les seves obligacions econòmiques, acordades en l'Assemblea General.
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e. Incompleixi els acords vàlidament presos per l’associació.
f. Es negui a assumir un càrrec dins de la Junta Directiva.
Article 22.

Procediment sancionador

1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixen les
seves obligacions.
2. Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents poden
anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.
3. Les sancions molts greus, inclosa l’expulsió, hauran de ser acordades per l’Assemblea General . I
les sancions lleus i greus per la Junta Directiva.
4. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació
adreçada a la Junta Directiva, la qual nomenarà un instructor. L’instructor redactarà el plec de
càrrecs i el notificarà a l’interessat, el qual disposarà del termini de 15 dies hàbils, des de la
recepció, per formular al·legacions. Formulades o no aquestes al·legacions, l’instructor redactarà la
proposta de resolució i l’elevarà a l’òrgan competent per imposar la sanció corresponent. El termini
de caducitat d’aquest expedient és de 6 mesos des de la denúncia o comunicació.
5. Contra les sancions per faltes lleus i greus acordades per la Junta Directiva, així com contra les
sancions per faltes molt greus imposades per l'Assemblea General, les entitats interessades
podran interposar recurs, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la
primera Assemblea General que tingui lloc.
CAPÍTOL VII
De la dissolució
Article 23.

Procés de dissolució

1. L’associació pot ser dissolta per alguna de les causes previstes a les lleis previ acord de
l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
2. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent.
3. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
4. El romanent net que resulti de la liquidació és lliurarà a una entitat pública o privada sense afany
de lucre, sigui o no membre de l’associació, per què el destini a finalitats anàlogues a les de
l’associació IGLOO Catalunya.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
Article 24.

Operacions de liquidació

Correspon a la Junta Directiva:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació i dur-ne els comptes.
b) Concloure les operacions pendents i fer les noves que calgui per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l’associació
d) Liquidar el patrimoni pagar els creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l’associació en la forma establerta al punt 4 de l’article 23.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al Registre.
CAPÍTOL VIII
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Règim aplicable
Article 25.

Normativa supletòria

En tot allò no regulat ni previst en aquests estatuts, regirà la normativa supletòria constituïda per la Llei
catalana 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d'associació.
Article 26.

Modificació dels estatuts

La modificació dels presents estatuts es regirà pel procediment següent:
a) La iniciativa de modificació dels estatuts correspondrà a l’Assemblea General o a la Junta
Directiva.
b) Exercida la iniciativa, s’obrirà un procés d’anàlisi i reflexió en el si de l’associació, amb la
constitució d’un grup de treball per preparar la modificació dels estatuts, si això es considerés
necessari.
c) Aprovada la modificació, la Presidència tramitarà per la sol·licitud d’inscripció de la modificació dels
estatuts en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, aquesta sol.licitud haurà
d’anar acompanyada d’una certificació de l’acord d’aprovació de la modificació per l’Assemblea
General, expedida pel secretari.

A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel regidor delegat
d'Ocupació, Immigració i Solidaritat, al dictamen, que, transcrita, diu el següent:
"En el punt 5.1.1 del Ple de la Corporació del dia 19 de juliol de 2004 hi consta la
constitució amb diferents ajuntaments i entitats, de l’ASSOCIACIÓ de lluita contra
l’exclusió social IGLOO CATALUNYA i l’aprovació dels estatuts que han de regular el
seu funcionament.
D’entre les entitats que constitueixen l’ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA hi ha
proHabitatge Intermediari social per a l’accés a l’habitatge, entitat que en el dia d’avui
ha manifestat i comunicat via correu electrònic a tots els altres membres que finalment
no vol formar part d’aquesta nova Associació.
És per això que proposo que se suprimeixi del punt 2 de l'article 6 dels Estatuts de
l'Associació, en l'apartat relatiu als membres integrants, l'Associació Prohabitatge."
El senyor Rubio i Cano manifesta que, de la mateixa manera que fa uns minuts s'ha
aprovat l'Ordenança municipal sobre aprofitament d'energia solar, que és un pas
important per a la sostenibilitat ecològica d'aquesta ciutat, amb aquest dictamen,
malgrat que de forma més modesta, també es pretén aconseguir fer un pas cap a la
millora de la sostenibilitat social de la ciutat, i donar a les persones que estan en
situació de risc d'exclusió social o de vulnerabilitat social el màxim possible
d'instruments perquè puguin superar aquesta situació.
Explica que amb aquest dictamen es proposa constituir, juntament amb altres
ajuntaments, l'Associació Igloo Catalunya.
Comenta, com a antecedents d'aquesta entitat, que als anys 1998-1999, els
ajuntaments de Manresa, Terrassa, Rubí i El Prat de Llobregat, així com una bona part
de les entitats que ara formaran aquesta Associació, van desenvolupar un projecte
Igloo, amb la iniciativa comunitària íntegra. Continua explicant que a l'any 2000, aquest
projecte va continuar format d'un pla d'ocupació i que després es va presentar un
projecte amb una nova iniciativa comunitària EQUAL, que en el seu moment no va ser
aprovat.
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Diu que des de l'any 2000 fins ara, fonamentalment han estat els tècnics i les
tècniques dels diferents ajuntaments els qui han mantingut viva una fórmula de treball,
la qual, però, no s'havia concretat en un projecte; i que, des del desembre de l'any
passat, els quatre ajuntaments que ha esmentat, juntament amb els sindicats
Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, i la resta d'entitats que figuren en
el dictamen, han anat treballant amb el desig de crear un instrument jurídic—que seria
l'entitat Igloo Catalunya, que no té finalitat de lucre—per poder presentar un projecte al
govern de la Generalitat de Catalunya, amb el qual s'intenti millorar la situació social,
laboral i de qualitat de vida de les persones que ha comentat abans, que estan en
situació de risc d'exclusió social.
Diu que aquestes persones tenen el perfil de PIRMI (Programa Interdepartamental de
la Renda Mínima d'Inserció) i es pretén donar-los formació en matèria de construcció i
rehabilitació, a fi de possibilitar que s'integrin en l'empresa ordinària i que les seves
perspectives de trobar un habitatge de lloguer o, fins i tot, de compra, en un termini
més llarg, millorin.
Explica que és en aquest sentit que els ajuntaments i les entitats que formaran part
d'aquesta entitat han obert els contactes amb els Departaments de Treball i Indústria,
Benestar i Família, i Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya. Diu que
aquest últim Departament ja ha inclòs en el seu Pressupost per a l'exercici del 2004
una partida destinada a projectes pilot com aquest.
Manifesta que, per això, les regidories de l'Ajuntament de Manresa, que estan
implicades en aquesta matèria, voldrien que aquest dictamen tingués la màxima
aprovació possible, ja que suposa dotar a aquesta Administració d'un instrument
jurídic, que li doni la capacitat de poder presentar projectes al govern de la Generalitat
de Catalunya, per fer possible aquest tipus de programes i projectes, respecte els
quals, com ha comentat abans, ja hi ha hagut una preexistència en aquesta ciutat—es
refereix als que es van desenvolupar durant els anys 1998,1999 i 2000—que van
comportar la formació de quinze persones en el sector ocupacional de la construcció i
la rehabilitació, i van significar una millora de la seva capacitat d'inserció i de la seva
situació social.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen i diu que, més endavant, quan el projecte
ja s'hagi presentat a la Generalitat de Catalunya, ja informarà als membres presents, al
respecte.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
6.1.1 i 6.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES .
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de juliol
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm.
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: ACR WAXCOSMETICS, SL
representat/ada per SALAZAR
RUCKAUER F. JUAN PABLO
Expedient: ICB/2004000038 (OBM/2004000041)
Descripció obres: Reforma interior “Jorba”, al Carrer Nou, 28-34-local 4
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. representat/ada
per CHIVA PERELLO SALVADOR
Expedient: ICB/2004000061 (OBM/2004000092)
Descripció obres: Reforma obres decoració interior al C/. del Born, 36
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: HABITATGES COLLDEFORNS, SL
representat/ada per
COMELLAS SALGUERO JOAN
Expedient: ICB/2004000060 (OMA/2004000060)
Descripció obres: Reforma d'un habitatge transformant-lo en dos a la Plaça
Major, 14-15
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: CARRERA TOMAS ROSER
Expedient: ICB/2004000064 (OBM/2004000097)
Descripció obres: Rehabilitació de la façana i pintar-la al C/. Sobrerroca, 36
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: BUSQUET MAS MONTSERRAT

56

Expedient: ICB/2004000084 (COM/2004000318)
Descripció obres: Fer bany nou a la Via Sant Ignasi, 49-1r.-1a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ARUXA INVERSORS, SL representat/ada per CRUZ HIDALGO
EVA
Expedient: ICB/2004000086 (COM/2004000319)
Descripció obres: Neteja interior, retaulat de cobertes i reparació teulesal C/.
Aiguader, 3
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS PL. GISPERT NÚM. 4
representat/ada per GARCIA ESTEBANELL FRANCISCO
Expedient: ICB/2004000080 (COM/2004000324)
Descripció obres: Rehabilitació i pintat de patis interiors, a la Plaça Gispert, 4
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: RABANEDA AIRES
Expedient: ICB/2004000085 (COM/2004000343)
Descripció obres: Restauració cuina i banyy al C/. Santa Llúcia, 14-16-4t.-2a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: BACARDIT OLIVERAS JAUME
Expedient: ICB/2004000081 (OBM/2004000110)
Descripció obres: Rehabilitació de dos habitatges en planta 1a. a la Muralla de
Sant Francesc, 14
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: LAGUNA VAZQUEZ LAURA
Expedient: ICB/2004000090 (COM/2004000360)
Descripció obres: Reparar terra, bany, cuina e instal.lacions noves al
C/.Vilanova, 13-4t.-1a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: FOMENT DE REHABILITACIO URBANA DE MANRESA SA
representat/ada per ARMENGOL TATJE JOSEP
Expedient: ICB/2004000096 (COM/2004000362)
Descripció obres: Canvi de persianes correderes a la Plaça Immaculada, 3
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: PERICAY PI M TERESA
Expedient: ICB/2004000095 (COM/2004000365)
Descripció obres: Canviar el terra al C/. Urgell, 35-1r.-1a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: REY GARCIA ASCENSION
Expedient: ICB/2004000098 (COM/2004000387)
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Descripció obres: Reformar Bany a la Plaça de la Reforma, 2-entlo.-2a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal."
6.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de juliol
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir lla millora o rehabilitació de les façanes dels
immobles de la ciutat.
L’apartat 2 disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les
obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme
municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la sol·licitud
i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’especifiquen:
Sol·licitant: PONS LLOBET PABLO
Expedient: ICB/2004000036 (OBM/2004000037)
Descripció obres: Aplacat de façana amb brida a Can Faixó
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: VILARMAU COLL JOAN representat/ada per BARTES RATERA M.
ANGELS
Expedient: ICB/2004000044 (COM/2004000167)
Descripció obres: Arrebossat i pintat de façana al la Muralla del Carme, 20
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ RAMON LLULL, NÚM. 3
representat per MARQUEZ DURAN XAVIER
Expedient: ICB/2004000077 (OBM/2004000099)
Descripció obres: Instal.lació tancament d’alumini a totes les finestres de les
galeries (façana posteriors) al C/. Ramon Llull, 3
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Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: DAVID CASAMITJANA Y M.C. RIBERA, CB representat per
CANTACORPS CARMONA BELEN
Expedient: ICB/2004000082 (COM/2004000310)
Descripció obres: Restauració façana posterior al Passeig Pere III, 53
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: PERRAMON CASASAYAS SALVADOR
Expedient: ICB/2004000083 (COM/2004000312)
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Viladordis, 53-55
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ BRUC, NÚM. 127
representat per RIBERA MESTRES JUAN
Expedient: ICB/2004000094 (COM/2004000374)
Descripció obres: Ntejar i pintar façana al C/. del Bruc, 127
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost."
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.3 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2004
DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 13 de juliol del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2005, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer. Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del
pressupost de l’exercici de 2003, a recursos generats per majors ingressos del
Pressupost Municipal, i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2005.
Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2004 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
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Tercer.
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 121.0.623 per un
import de 20.000,00 Euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres .....

34.000,00 Euros

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 431.0.740, per un
import de 18.000,00 Euros, el qual quedarà:
Recursos Ordinaris ................
Crèdits entitats financeres ......

100.000,00 Euros
598.000,00 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 11/2004 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions."
PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2004
ESTAT DE DESPESES
CREDITS EXTRAORDINARIS

Partida

Denominació

Crèdit inicial Augment Crèdit definitiu

463.4.462

Programa de Joventut.- A Ajuntaments

0,00

1.500,00

513.2.210

Transport urbà.- Infrastructura i bens naturals

0,00

18.000,00

Explicació

1.500,00 Programa Joventut Conveni Ajuntament Mataró
18.000,00 Plataformes parades transport urbà
0,00

TOTAL .....

19.500,00

Crèd.
actual

Augment

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2004
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Partida
121.0.141

Denominació

452.1.226

Administració General.- Altre personal
Instal.lacions
esportives.Despeses
diverses

452.1.151

Instal.lacions esportives.- Gratificacions

222.0.120

Seguretat.- Retribucions bàsiques

222.0.121

Seguretat.- Retribucions complementàries
Suport i extensió universitària.- Altres
transferències
Aportació empr. Municip. Rehabilitació
Urbana
Transferències
Administ.Públiques.A
Ajuntaments
Ensenyament bàsic.- Edificis i altres
construccions
Ensenyament bàsic.- Maquinària, instal. I
utillatge
Aportació empr. Municip. Rehabilitació
Urbana
Administració General.- Maquinària, instal. I
utillatge

541.0.489
431.0.440
911.0.462
422.1.632
422.1.623
431.0.740
121.0.623

351.162,00

Baixa

30.484,38

105.000,00

25.000,00

Crèd.
definitiu

Causes
Personal colonies esport.i Majors
381.646,38 Ingressos Dip.
80.000,00 Atendre partida 121.0.141

19.428,00

4.000,00

15.428,00 Atendre partida 121.0.141

924.493,00

6.000,00

918.493,00 Atendre partida 541.0.489

1.500.098,00

7.888,00

1.492.210,00 Atendre partida 541.0.489

34.000,00

13.888,00

196.500,00

9.000,00

5.135,00

9.700,00

48.500,00

9.000,00

22.800,00

7.000,00

680.000,00

18.000,00

14.000,00

20.000,00

47.888,00 Consignació insuficient
Aplicació romanent tresor.2003.205.500,00 FORUM,s.a.
Aplicació romanent tresor.2003.14.835,00 Ajun.Pont V.
Aplicació romanent tresor. 2003.57.500,00 CEIP P.Algué
Aplicació romanent tresor.2003.29.800,00 CEIP P.I.Puig
Subvencions a la rehabilit. Nucli
698.000,00 Antic Manresa
Climatització
dependències
34.000,00 municipals
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463.4.226
511.0.213.01
463.2.226

Programa de Joventut.- Despeses diverses
Carreteres, camins vein.i v.públiques.Senyalit.horitzon
Cooper.Tercer
Món/Projec.agerm.Desp.diverses

73.000,00

1.500,00

100.000,00

18.000,00

37.000,00

15.515,62

Atendre partida
71.500,00 Joventut

nova

Programa

82.000,00 Atendre partida nova transport urbà
Majors ingressos.Subvenció
52.515,62 Diputació
0,00

132.588,00 62.388,00

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2004
ESTAT D'INGRESSOS

Subconcepte

Denominació

Previsió
Inicial

Augment

Romanent Tresoreria.- Aplicació finançament
870.01 suplements crèdit

137.100,00

34.700,00

Préstecs d'ens fora sector públic.- A mig i llarg
917.01 termini

7.199.713,97

38.000,00

298.000,00

17.000,00

462.00 Diputació de Barcelona.- Altres transferències

Disminució

Explicació

171.800,00 Aplicació romanent Tresoreria 2003
7.237.713,97 Préstec
Subvenció Diputació.- Altern.globalització
315.000,00 encon.
0,00

TOTAL . . . . .

89.700,00

7.724.513,97

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2004
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 11/2004 queda resumit per
capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

21.190.207,00
1.780.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

21.576.181,38

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.321.023,01

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.821.444,53

Capítol 3.- Despeses financeres

1.346.350,00

Capítol 4.- Transferències

16.224.024,12

Capítol 4.- Transferències

4.797.501,00

Capítol 6.- Inversions reals

30.516.194,07

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

784.262,67

Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers

2.674.203,00
10.451.112,57
7.273.114,38

TOTAL ..................................................................... 82.816.868,27

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

4.005.135,69
6.172,00
4.248.311,12
82.816.868,27

El senyor Camprubí i Duocastella diu que amb aquest expedient es pretén dotar de
més recursos les partides pressupostàries, amb el detall següent: 18.000 euros de
subvenció per a la rehabilitació de façanes en el barri antic; 9.000 euros per a l'Oficina
de Rehabilitació de la societat municipal Fòrum, SA; 20.000 euros per ampliar la
partida destinada a la instal.lació de la climatització de les dependències del Servei
d'Informàtica; i 16.000 euros d'ampliació en les partides corresponents a reparacions
de les escoles públiques del Pare Algué i del Pare Ignasi Puig.
Diu que també es fan unes modificacions de partides, per realitzar les Jornades de
Recreació Esportiva i les Colònies esportives, que ja estaven previstes, a través de la
contractació amb empreses, però que, finalment, s'ha decidit que, per a una millor
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gestió, seria més adient contractar personal; un canvi de partides de 13.888 euros,
destinats a un programa d'universitats d'estiu; i uns major ingressos de 17.000 euros,
provinents de la Diputació de Barcelona, per a accions de sensibilització, amb
alternatives a la globalització econòmica, en el marc de l'ECOVIURE.
Informa que tot això es finança bàsicament amb els sobrants de crèdit i amb els
romanents, i que en alguns casos es compensen entre partides.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.4 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER ENRIC MORERA, ENTRE EL
CARRER DE LA PAU I EL CAMÍ DEL COLOMER I APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de juliol
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció
d'Hisenda, referent a la determinació del cost de l'obra de remodelació del carrer Enric
Morera entre el carrer de la Pau i el Camí del Colomer, 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 6 de novembre de 2003 fou inicialment aprovat el projecte
d'obra de remodelació del carrer Enric Morera entre el carrer de la Pau i el Camí del
Colomer, quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 29 de gener de 2004.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 162.436,36 €.
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.
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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 de
remodelació del carrer Enric Morera entre el carrer de la Pau i el Camí del Colomer
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:
El carrer d’Enric Morera, en el tram que ens ocupa, presenta en aquests moments
deficiències greus tant en relació al seu nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, i no
acompleix les determinacions en matèria d’accessibilitat. Així els recorreguts per a
vianants són irregulars i accidentats.
Pel que fa a la calçada es troba molt deteriorada, sense paviment específic, donat
que és de terra.
Els serveis existents transcorren per façana, aeris o soterrats, amb una densitat
baixa.
L’edificació existent respon, en general, a una tipologia d’habitatges de planta
baixa i golfes amb terrat. Alguna d’elles presenta l’ampliació d’una planta. Aquests
habitatges no disposen, en general, de garatge.
Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents s’han efectuat les gestions i
consultes a les corresponents companyies i s'ha constatat el següent :
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, aquest
tram de carrer no disposa de clavegueram.
Les finques situades a l’est del vial disposen, segons les indicacions dels veïns,
d’una conducció de desguàs que les travessa per la part posterior de les
finques en sentit descendent cap el camí del Colomer, on es connecta a la
xarxa general.
Les finques situades a l’oest del vial disposen, segons indicacions dels veïns,
d’una conducció que transcorre pel seu límit posterior en sentit descendent cap
el camí del Colomer, on es connecta al traçat de la Séquia.
Es desconeix si de forma obsoleta existeix alguna conducció de desguàs
paral·lel a façana.
La xarxa existent al carrer de la Pau està resolta amb tub de formigó ∅ 60 cm, i
la del camí del Colomer amb tub de formigó de ∅ 50.
b) Aigua
La xarxa soterrada existent de subministrament d’aigua que abasta aquest tram
de carrer està resolta amb canalitzacions de fibrociment de ∅ 50 i ∅ 60 que
s’hauran de substituir segons les indicacions d’Aigües de Manresa.
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El traçat de les canalitzacions d’ambdues voreres estan connectades a la xarxa
d’aigua potable al carrer de la Pau.
c) Gas
La xarxa soterrada existent de subministrament de gas està resolta en el lateral
est amb una conducció de PE-160 i en el lateral oest amb PE-110. Els dos
traçats deriven de la canalització existent al carrer de la Pau. A l’extrem sud les
dues canalitzacions s’uneixen amb un creuament.
d) Electricitat
La xarxa de subministrament elèctric transcorre de forma aèria per les façanes,
amb un creuament aeri prop el carrer de la Pau que s’haurà de soterrar.
e) Telecomunicacions
La xarxa existent de telefònica és aèria.
f) Enllumenat públic
L’enllumenat actual es distribueix amb “postecillos” ancorats a la façana oest,
amb un creuament aeri al camí del Colomer.
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:

64

Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions

0,00 €
162.436,36 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL COST

162.436,36 €

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90% del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
del carrer, amb una urbanització a precari i en mal estat, es creu convenient
l’aplicació del 90% sobre el cost total..
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

162.436,36 €
90%
146.192,72 €

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
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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 de remodelació del carrer Enric Morera entre el carrer de la Pau i el
Camí del Colomer 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 146.192,72 €, 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 i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER

Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres de remodelació
del carrer Enric Morera entre el carrer de la Pau i el Camí del Colomer.

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
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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)

162.436,36 €
90%
146.192,72 €
3.485 m2
41,949130 €/m2

TERCER

Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen:

QUART

* 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.
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."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest dictamen fa referència a les
contribucions especials que s'apliquen a les obres d'urbanització del carrer d'Enric
Morera, entre els carrers de la Pau i del Colomer, i diu que l'Ajuntament considera que
es donen les condicions necessàries per aplicar les contribucions, ja que en aquest
moment el carrer no està urbanitzat, malgrat que hi ha alguns trossos de pavimentació,
i té deficiències molt greus. En aquest sentit, comenta que l'únic paviment que hi ha és
de terra, que els serveis són bàsicament irregulars i que alguns d'ells no existeixen i
d'altres són aeris.
Diu que, per això, és planteja realitzar les obres necessàries, per posar en ordre la
nova urbanització d'aquest carrer.
Informa que l'import de les obres és de 162.436,36 euros i diu que, com que es tracta
d'una nova urbanització, s'utilitza el criteri habitual, que és del 90 per 100, que, un cop
aplicat, dóna com a resultat un preu per mòdul de 41,94 euros per metre quadrat.
Comenta que el projecte ja es va explicar en la reunió de la Comissió Informativa dels
Serveis del Territori i demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC, ICV-EA I
PPC PERQUÈ ES CELEBRI LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A LA
CIUTAT DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de juliol del 2004, que, transcrita, diu
el següent:
"Catalunya commemora l’11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya, i tots els
grups municipals creiem que és adient que l’Ajuntament de Manresa organitzi un
programa d’actes commemoratiu.
Amb més motiu ara que en aquests moments ens trobem en una etapa política a
Catalunya on el Govern de la Generalitat ha posat a debat amb la ciutadania el futur
marc jurídic que tindrà el País, a partir de la redacció d’un nou Estatut de Catalunya.
Per això, tots els grups municipals de l’Ajuntament proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
1.

La Corporació municipal farà una ofrena floral institucional a la plaça 11 de
setembre, a la qual s’hi podran afegir aquelles entitats i persones que així ho
desitgin. També organitzarà un acte lúdic popular.

2.

A la plaça de l’11 de setembre s’hissarà una senyera que restarà instaurada
permanentment en aquell indret.

3.

L’Ajuntament de Manresa demanarà a tots els manresans i manresanes que
pengin Senyeres a les façanes de casa i els convidarà a participar en els actes de
la Diada a Manresa."

El senyor Serra i Rovira explica que fa tres setmanes, el GMCiU va anunciar la seva
intenció de presentar una proposició al ple de la Corporació, per dignificar i
institucionalitzar la Diada Nacional a Manresa, amb el desig que s'aprovés amb el
màxim consens possible i amb la participació de tots els grups municipals.
Considera que s'ha acomplert aquest objectiu i, per tant, valora molt positivament el fet
que a Manresa la Diada Nacional tindrà el caràcter reivindicatiu que sempre ha tingut,
però que, en aquesta ocasió, l'Ajuntament serà el primer en posar-se al davant a l'hora
de recordar els fets que es commemoren, d'una forma festiva i institucional, però,
alhora, reivindicativa.
Diu que això es produirà en una conjuntura política molt interessant, perquè Catalunya
està abocada en el debat relatiu al nou marc polític que desitja per als propers anys,
fruit del debat sobre el nou Estatut de Catalunya, i que per aquesta raó al GMCiU li
semblava interessant proposar un acord com aquest.
Remarca, també, que Manresa no ha estat exempta de persones que han volgut
reivindicar i que, de fet, el mateix Ajuntament ha pres diverses iniciatives. Diu que no
és cert que l'Ajuntament no hagi fet mai res per a la Diada, però creu que
probablement hauria calgut fer alguna cosa més concreta i institucional.
Manifesta que el GMCiU demana a l'equip de govern que escolti les iniciatives que
plantegen, des del punt de vista popular, les persones, entitat i plataformes, per
commemorar la Diada Nacional, ja que aquesta celebració es fa entre tots els

68

manresans i manresanes, i l'Ajuntament de Manresa ha de pretendre que hi participin
el màxim de persones possible, per evitar que la commemoració quedi restringida a un
petit nombre de persones i aconseguir que realment s'encoratgi a la gent a hissar les
senyeres als balcons com s'havia fet antigament d'una manera important.
Diu que cal que l'Ajuntament sigui el primer en donar la mà a les persones i entitats
que el vulguin acompanyar, d'una banda, en l'ofrena institucional que es proposa
realitzar en el primer punt de la proposició, i, d'una altra, a recordar durant tot l'any que
Catalunya és un poble que encara no ha recuperat les seves aspiracions nacionals i,
per tant, la senyera pugui onejar durant els 365 dies de l'any.
Considera que aquests tres aspectes que s'han consensuat són molt positius per a
una ciutat històrica i emblemàtica, com ho és Manresa, i agraeix aquesta unanimitat a
l'hora de donar-hi suport, per part de tots els grups municipals.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC s'alegra de poder-se adherir a
aquesta proposició, que presenten conjuntament tots els grups municipals de
l'Ajuntament de Manresa, en relació amb la commemoració de la Diada Nacional de
Catalunya a la ciutat.
Creu que després de vint-i-vuit anys de no fer un acte unitari de totes les forces
polítiques, o almenys de no fer-ho de la manera institucional que es proposa per al
proper 11 de setembre, ara ja tocava.
Diu que el debat que s'està produint sobre l'elaboració del nou Estatut d'Autonomia, no
s'ha de considerar com la causa de l'acord al que han arribat totes les forces polítiques
per commemorar la Diada Nacional, i opina que ja fa anys que haurien d'haver-ho
intentat.
Valora, doncs, positivament que hi hagi hagut diàleg i consens respecte a aquesta
qüestió, que es pugui celebrar institucionalment la Diada Nacional, i que les entitats i
persones, a títol individual, que vulguin participar en l'ofrena ho puguin fer.
Així mateix, considera que és important que cada any es demani als ciutadans que
participin en la Diada.
Acaba la seva intervenció dient que s'han de felicitar tots per aquest acord.
La senyora Sensat i Borràs diu que la Diada és la festa nacional del nostre país i,
com a tal, es mereix que les institucions que representen als ciutadans i ciutadanes
prenguin nota, d'alguna manera, i tinguin la capacitat de fer un cert acte que, com a
mínim, no perdi la lectura de reconeixement que és la Diada Nacional, sense perdre de
vista tot el que simbolitza, i, alhora, que intenti mantenir una certa percepció de
popularitat.
Comenta que cal evitar que la gent cregui que assistirà a un acte molt avorrit, ans al
contrari, s'ha d'aconseguir que s'ho passi bé.
Creu que si l'Ajuntament aconsegueix assolir aquests dos objectius serà suficient, ja
que a Manresa, amb Ajuntament o sense ell, els col.lectius i les entitats sempre han
celebrat activitats amb motiu de la Diada Nacional.
Diu que aquest acord ha de ser un element més de la celebració i que no es pot
pretendre construir des de l'Ajuntament la gran festa nacional a Manresa, sinó que cal
que faci el que, com a mínim li pertoca, i que les organitzacions donin suport al que
consideren que s'aproxima més al model de país que desitja.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que l'acord que ha proposat el GMCiU i que
finalment han signat tots els grups municipals, des de l'àmbit sociològic li recorda la
dificultat que ha tingut el país en el segle XX d'incorporar litúrgies.
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En aquest sentit, diu que existeix, per una banda, la vessant d'una tradició llibertària,
que arriba de vegades, fins i tot, a viure contra l'Estat, oblidant o rebutjant certes
litúrgies. Recorda que, a partir del Concili dels anys seixanta, la mateixa Església de
vegades ha rebutjat la litúrgia més establerta, pel que pogués tenir de carrinclona o de
preestablerta.
Diu que, segurament, aquesta circumstància, juntament amb la dificultat de reconèixernos com a membres d'un país, d'una manera natural, ha provocat que durant aquests
primers vint-i-vuit anys s'hagin produït dificultats a l'hora de dur a terme actes
plenament unitaris—del tot necessaris i convenients—, al tombant dels anys setanta a
vuitanta, temps en què es buscava això.
Així mateix, manifesta que s'ha produït una evolució erràtica, des dels concerts de
tarda, més familiars, qualsevol que fos qui governés, dins dels quals, des de la Maria
del Mar Bonet fins al Jaume Arnella, hi ha hagut propostes de tota mena; fins als
concerts de vespre, potser més institucionals, amb un repertori concebut
expressament per a la Diada Nacional, a càrrec de la Unió Musical, que van durar uns
anys.
Diu que també ha sigut difícil trobar ponents que volguessin venir a oferir una
conferència, fruit d'un cert consens entre totes les forces i que, finalment, aquesta
situació ha portat a plantejar-se, l'any passat, la necessitat de definir quina ha de ser la
litúrgia, des del punt de vista institucional, de l'Administració local, i, en concret,
d'aquest Ajuntament, com a conseqüència de les manifestacions clares que s'havien
produït en el sentit que això no funcionava.
Creu que, malgrat que costa fer aquesta definició, si s'ha arribat a fer aquest pas i hi
ha aquesta voluntat d'acord, és perquè també, si més no, el desig de commemorar l'11
de Setembre ja forma part de la necessitat d'aquesta ciutat i d'aquest poble.
Exposa que a l'any 2004, dins d'un panorama en què es produeix el repte de la
redacció d'un nou Estatut d'Autonomia, segurament aquest pot ser un estímul per
intentar traspassar aquesta celebració i fer-la el més popular possible, perquè al
darrera, no només hi ha la commemoració dels fets històrics lamentables del 1714,
sinó també la intenció de reconèixer-nos com a poble i, per tant, d'aprofundir en la
consciència de país.
Creu que, per tot això, val la pena que, com es fa en altres moments de l'any (Festa
Major o Nadal) i tant si estan vinculats amb la tradició religiosa com si són civils, es
doni el pas institucional de buscar el mínim comú denominador, que pot ser l'11 de
Setembre, malgrat que és conscient que hi ha poca tendència a la litúrgia.
Explica que els grups s'han posat d'acord per realitzar un acte, que pot considerar-se
molt estàndard, però que està carregat de simbolisme, com és l'ofrena floral, que aquí
es pot fer bé, perquè estem en un país de tradició de flors.
Diu que, respecte a la ubicació, també s'han posat d'acord en què es faci a la plaça de
l'11 de setembre, que ha sigut en altres ocasions punt de trobada d'aquest acte unitari,
com, per exemple, la primera arribada del president Tarradellas. Recorda també, com
a anècdota, la placa de ceràmica que es va col.locar en aquella plaça, que va durar
poc, que ara és de coure, i que diu "als lluitadors per les llibertats nacionals de
Catalunya".
Opina que retrobar-se en aquella plaça cada 11 de setembre, qualsevol que sigui el
dia de la setmana en què s'escaigui, pot ser el millor reflex de la voluntat col.lectiva de
commemorar no tant una derrota, com el desig de ser.
Creu, d'altra banda, que tots estaran d'acord amb la idea que cal enriquir aquest acte,
no per fer-lo divertit, sinó perquè sigui participatiu, i s'ha d'intentar que la interpretació
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d'Els Segadors que segurament farà una coral per acabar l'acte sigui el més reeixida
possible.
Es refereix, a continuació, a un tema que de vegades ha portat molts maldecaps a
aquest Ple: la col.locació d'una senyera a la plaça 11 de setembre. Diu que en altres
municipis la senyera està col·locada durant tot l'any, que a Manresa ho està a la plaça
Catalunya i que ara, a més, s'instal·larà a la plaça 11 de setembre.
Explica que quan era petit passava per aquesta plaça per anar a l'institut i que portava
el nom de "plaça de la División Azul"; diu que era una plaça terrible i que, de fet, els
nens ignoraven el que era la "División Azul".
Finalment, comenta el tercer punt de la proposició, referent a demanar als manresans i
manresanes que pengin Senyeres a les façanes de casa. Opina que aquest punt és
important i reconeix que al principi es recomanava als ciutadans que ho fessin, es
publicava l'anunci corresponent al diari i s'editava un tríptic, i que ara no es fa, per una
certa desídia.
Demana als ciutadans que pengin Senyeres, Estelades i tot allò que permeti fer
aquesta Diada una mica més vibrant i aprofitar l'11 de Setembre per recuperar la
consciència col.lectiva i per dir qui som, perquè tothom ho sàpiga.
Diu que, de la mateixa manera que el 12 de setembre del 1714, un cop acabats
aquells fets tan lamentables, la gent es va llevar i es va haver de tornar a esforçar a
treballar per continuar tirant endavant el país, d'una manera u altra, amb tota la riquesa
de matisos que es reflecteix en aquest Saló de Sessions, el GMERC també donarà
suport a aquesta proposició i continuarà treballant per a aquest país, més ric, més
culte, més feliç i, si pot ser, una mica més lliure.
El senyor Irujo i Fatuarte manifesta, en nom del GMS, el suport a la proposició, de la
destaca, bàsicament, la unitat de criteri a l'hora de dissenyar un acte institucional
unitari.
En aquest sentit, diu que no només es recorden els fets històrics que afecten al nostre
país, sinó que també es manifesta el desig d'afrontar un futur, que vindrà marcat
bàsicament no per tot el recorregut jurídic i polític que ha de prefigurar el nou Estatut
d'Autonomia de Catalunya, sinó, un cop més, per la presa de consciència que, des de
la unitat i el consens segurament es pot avançar molt més enllà del que moltes
vegades s'està disposat a creure o imaginar.
Diu que aquest aspecte és el que més destaca el GMS, al marge del fet que, com a
institució, creu que està obligat a manifestar, formalment i popularment, l'adhesió a
una Diada que, no només és part de la nostra història, sinó també de la simbologia,
que és tan important en la consciència dels pobles.
Acaba anunciant el vot afirmatiu del GMS a la proposició.
L'alcalde diu que, tal com ja s'ha dit, més enllà dels matisos, cal que l'Ajuntament
tingui una posició unitària respecte a una Diada tant important com és la de l'11 de
Setembre.
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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7.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA EN
RELACIÓ AMB EL REBUIG CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de juliol del 2004, que, transcrita, diu
el següent:
"La violència envers les dones és un important problema social que s'ha vingut
exercint històricament i que, malgrat els avenços obtinguts en el camí vers la igualtat
entre sexes, es continua manifestant d'una forma cruent i reiterada.
Les agressions de gènere, tant físiques com psicològiques o sexuals, constitueixen un
greu atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat, i a la
integritat física i psíquica de les víctimes i suposa, per tant, un obstacle per al
desenvolupament d'una societat democràtica.
L'Ajuntament de Manresa ha manifestat en reiterades ocasions el seu rebuig i la seva
indignació davant la violència de gènere i ha reiterat el seu compromís en la seva
eradicació.
No obstant això i malgrat les nombroses campanyes, resolucions i recomanacions
fetes, tant per organismes nacionals com estatals o internacionals, seguim observant
que la violència contra les dones continua essent un mal endèmic de la nostra societat.
Per poder modificar aquesta realitat cal que tots i totes, individualment i
col·lectivament, denunciem tota mena de violència i ens comprometem en la solució
d'aquesta autèntica malaltia social.
El Consistori vol encapçalar aquest sentiment ciutadà i vol fer palesa la seva solidaritat
amb totes i cadascuna de les dones que pateixen qualsevol tipus de violència i fa una
crida al conjunt de la societat perquè mostri el seu rebuig i perquè col·labori activament
en l'eradicació de qualsevol tipus de discriminació.
Per això, tots els grups municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Reiterar el nostre compromís de:
— Lluita contra la violència envers les dones, mitjançant un seguit de mesures on
es concreten, d'una forma integral, aquelles actuacions d'atenció a les víctimes
que tenen com a objectiu assolir la seva plena recuperació personal i social.
— Manteniment i millora d'aquelles mesures educatives, preventives i de
sensibilització.
— Difusió dels valors d'igualtat, de tolerància i de respecte entre tots els
ciutadans/nes
2. Demanar a la resta d'administracions implicades:
— Que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos
necessaris per a la protecció, l’atenció i la rehabilitació psicosocial de les
víctimes de la violència de gènere: cases d'acollida, pisos pont, centres
d'urgència, centres de llarga durada.
— Que prioritzin polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció,
l’atenció i l’eradicació de la violència gènere.
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— Que garanteixin una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials
existents per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les
víctimes.
— Que els municipis de Catalunya, a través de les dues entitats municipalistes
(FMC i ACM), puguin participar en l’elaboració de la propera llei contra la
violència de gènere i el Pla de polítiques d’igualtat que estan elaborant la
Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya
3. Notificar el present acord a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la Generalitat
de Catalunya i al Parlament de Catalunya."
La senyora Sensat i Borràs explica que l'equip de govern presenta aquesta
proposició, a proposta de la Federació de Municipis, per tant, no és una iniciativa de
l'Ajuntament de Manresa.
Manifesta que és evident que la violència existeix a tot arreu i amb formes molt
diverses, però que en aquest document es demana la reflexió sobre l'anomenada
«violència de gènere», «domèstica» o «viril»—com diu l'Institut Català de la Dona.
Diu que qualsevol que sigui el nom que se li vulgui donar, l'important és que s'està fent
la reflexió sobre un tipus molt concret de violència, i que en un moment en què s'està
estudiant la nova Llei integral contra la violència de gènere, ja s'estan veient una mica
els arguments que estan sorgint, ja que, quan es planteja aquest tema, apareixen
altres qüestions, no menys importants, però sí diferents.
Creu, doncs, que en un moment com aquest cal recordar que a dia d'avui ja hi ha
hagut més de trenta dones mortes a l'Estat espanyol i una quinzena que es
comptabilitzaria a part, ja que corresponen a dones mortes com a resultat de
violacions i, per tant, no formen part d'aquesta tipificació.
Diu que aquesta violència i la violència domèstica no és una casualitat estadística i
que no es moren més dones perquè tinguin menys resistència física a les agressions,
sinó perquè en aquest cas concret, reben més les dones que els homes. Aclareix que
això no vol dir que no hi hagi homes víctimes d'aquesta violència, però n'hi ha menys.
Comenta que la raó no és casual ni pròpia de la Península Ibèrica, de Catalunya, o
d'Europa, sinó que és una situació que s'ha produït sempre a tot el món. Diu que
tampoc correspon a un moment concret, ni a un tipus determinat de sistema econòmic,
polític o social, sinó que respon a una lògica patriarcal i d'entendre la relació entre els
homes i les dones de manera desigual, en la qual la dona té un paper de submissió i
subordinació, i quan incompleix aquest rol, és castigada i sancionada, amb perill de la
pròpia vida.
Afirma, per tant, que aquest tema és molt més profund del que podria semblar i que,
afortunadament, va prenent cada vegada més ressò públic, ja que, com a mínim, és
conegut cada vegada que mor una dona.
Considera que en un moment en què hi ha una certa posició de debat sobre la taula i
una certa visualització o percepció que existeix una realitat molt concreta, que en el
cas del nostre país, mata més que l'organització terrorista ETA i ho farà també més
que l'organització terrorista «Al Qaeda» si aquesta està tres anys sense actuar, les
organitzacions polítiques que tenen la possibilitat de gestionar les qüestions públiques,
tant si tenen responsabilitats de govern com si no, haurien de tenir la capacitat de
començar a situar els recursos que calen per aturar i per anar modificant aquesta
realitat.
Creu que la Federació de Municipis pretén amb aquesta proposta, realitzar un debat
respecte a aquesta qüestió, coincidint amb el que es farà a partir de l'aprovació de la
futura Llei integral contra la violència de gènere, i espera que en la sessió plenària del
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mes de setembre es pugui fer una reflexió sobre aquest tema, amb motiu de la
presentació del protocol contra la violència domèstica que s'ha estat elaborant durant
tres anys a Manresa.
Manifesta, finalment, que l'equip de govern entén la proposta de la Federació de
Municipis, veu el sentit polític que persegueix amb aquest posicionament i, malgrat que
és molt temptador i lògic pensar en totes les formes de violència que coneixem en el
món i que afecten a molts altres col.lectius, creu que es faria un flac favor a una realitat
molt concreta, com és la violència domèstica o viril—aquesta última denominació és
més adient en la seva opinió—a l'hora de buscar-hi solucions, si en el debat es
plantegés que hi ha molta gent en el món i en les cases que pateix, deixant de banda
una realitat molt concreta, com són les agressions i les morts que es produeixen en
l'àmbit privat.
Diu que no hi ha cap problema amb la Llei quan aquests fets passen al carrer, tant si
es tracta d'un home com d'una dona, i que el problema és que s'està parlant d'una
realitat que és quotidiana, que a Manresa l'estan vivint més de 300 dones,
potencialment, i que ocorreix de portes a dins.
Afirma que si l'Administració no actua amb més contundència i la societat no penalitza
les actituds que condueixen a la submissió, a l'anul.lació com a persona, i a la privació
del lliure exercici de la llibertat de l'individu, difícilment es podrà canviar aquesta
realitat.
Diu que malauradament aquesta realitat és present aquí i a tot arreu, de la qual la mort
n'és el tram final i que, quan arriba, no es pot fer res per la dona que ha mort i molt poc
per les persones qui queden, per tant, cal intentar eradicar-la.
En aquest sentit, creu que posar sobre la taula aquest debat, amb les seves
especificitats i reconeixent que respon a una dinàmica patriarcal, i no conjuntural del
moment, és prendre la línia encertada per intentar que les futures generacions visquin
en un món on els homes i les dones puguin viure millor que ara.
El senyor Javaloyes i Vilalta, en el mateix sentit que la regidora senyora Sensat, diu
que cal evitar barrejar conceptes en relació amb la violència, que es produeix contra
les dones, els infants, els avis i els homes, totes elles de portes endins.
Repeteix també, com ha dit la regidora, que la Federació de Municipis de Catalunya
pretén amb aquesta proposició donar suport a la "Ley integral contra la violència
doméstica", diu que li sembla correcte i que al mes de setembre, quan es porti a
aprovació d'aquest Ple el Protocol que s'està elaborant, es podrà tractar aquest tema
amb més tranquil.litat i des d'una perspectiva objectiva, evitant la vessant més propera
i sentimental, però fa notar que un any i mig enrere aquest Consistori no tenia tanta
inquietud pels maltractaments a les dones, ni tampoc fa dos anys.
Opina que l'Ajuntament va pel bon camí facilitant que es pugui parlar de la violència
contra les dones sense tabús i sense que s'acusi ningú de crear alarma social, cosa de
la qual es va acusar al GMPPC fa un any i mig.
Diu que la regidora senyora Sensat ha explicat que aquest document parteix de la
Federació de Municipis de Catalunya, per donar suport a un govern que presenta la
"Ley integral contra la violència doméstica", i manifesta que el GMPPC entén que la
violència domèstica afecta a diversos sectors, entre els quals hi ha el de les dones,
que és el més conegut, ja que són les qui més ho pateixen.
Insisteix, però, que aquest problema es dóna també entre els infants i la gent gran,
independentment del gènere, i sempre de portes endins.
Comenta que, tant si agrada com si no, això és el que es coneix com a discriminació
positiva envers la dona.
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Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament aquesta proposició, però demana a
l'equip de govern que no vulgui ser paladí de les dones, perquè el seu grup no ho
admetrà, entre altres raons, perquè no entén la causa per la qual no es va plantejar fa
tres setmanes en el Consell municipal de la dona la possibilitat de presentar aquest
tema al ple de la Corporació. Opina que aquell òrgan és l'idoni per impulsar i donar
suport a aquest tipus d'iniciatives. Es pregunta si l'equip de govern ha presentat al Ple
aquest tema perquè així li ho han demanat i comenta que també podria haver-lo
presentat en la sessió del mes de setembre, perquè, malauradament, tal com ha
explicat la regidora, cada setmana es produeix algun cas de violència.
Fa notar que, de sobte, l'equip de govern s'ha adonat que existeix un problema, i que
fa uns mesos, si sabia que existia, no semblava que li donés importància ni que
cregués necessari fer-lo públic.
Creu que aquest fet és una greu contradicció de l'equip de govern i una gran
desconsideració envers les dones que han estat víctimes d'aquest problema a la
nostra ciutat.
El senyor Vives i Portell diu que aquest tema és tan delicat que el GMCiU no entrarà
a debatre'l, perquè, quan es parla de persones que pateixen tan, creu que seria un
escarni fer un debat sobre les matisacions de cadascú respecte a aquest patiment.
Diu que hi ha gent que pateix des de fa molt de temps, que ho està passant malament
en aquest moment, que està essent agredida, que veu en perill la seva vida i que viu
amb por. Opina que viure amb por dins de casa és el pitjor de tot.
Insisteix, per tant, en que el GMCiU no farà un debat d'aquest problema, i creu que
s'hauria d'eixamplar una mica el ventall. En aquest sentit, tal com ha dit la regidora
senyora Sensat, creu que és cert que no s'ha de parlar de si la violència domèstica
s'ha de referir a uns o altres col.lectius, però sí que és cert que les dones són i han
sigut sempre, per una majoria aclaparadora, les víctimes principals d'aquesta realitat.
Creu, així mateix, que el fenomen de la violència que es produeix de portes endins i
que es pot anomenar, "domèstica" o "de casa" està afectant cada vegada a més
col.lectius, i manifesta que això és molt preocupant.
Insisteix, doncs, en afirmar que el col·lectiu de les dones continua essent el més
afectat, en un percentatge altíssim.
Diu que no disposa de dades estadístiques, que segurament deu conèixer la regidora
senyora Sensat i les persones que es dediquen a aquesta qüestió, però que els qui
treballen, dia a dia, en aquest tema, com ell, que ha d'intervenir, almenys, un cop al
mes en aquest tipus de casos, quan li toca estar de guàrdia al Jutjat, s'adonen que hi
ha fills i néts que estan agredint als seus pares i als seus avis, fins al punt d'amenaçarlos de mort, sense que els agredits s'hagin atrevit mai a denunciar-los, per considerarho gairebé com un sacrilegi, perquè els agressors són sang de la seva sang, cosa que
els trenca els "esquemes", però finalment han hagut de fer-ho.
Explica, també, que es donen casos de menors maltractats, que no tenen veu, i diu
que les dones tampoc en tenen, però que els menors ni tan sols saben que tenen una
via o que, en un moment determinat, poden fer servir els instruments que
l'Administració i la Justícia posen a la seva disposició i que els poden permetre sortir
d'una situació determinada. Afegeix que, de vegades, aquests menors ni tan sols són
conscients del que estan vivint, encara que estiguin patint moltíssim i la que la seva
vida estigui en perill.
Manifesta que, malauradament, el ventall s'està obrint i que segurament les
Administracions i l'Ajuntament de Manresa, dins del seu petit àmbit competencial, però
sobretot aquelles administracions que tenen competències en aquesta matèria, tant
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des del punt de vista legislatiu, com des de l'aplicació pràctica diària, hauran de tenirho en compte i hauran d'actuar.
Creu que aquest és un matís prou important perquè se'n faci un reflexió, sense que
amb això es pretengui treure importància a les dones que en són víctimes, ja que elles
són les més importants perquè són les més afectades.
Considera que no es pot legislar ni aplicar una manera de fer només per a un
col·lectiu, per molt majoritari que sigui, sinó que cal pensar en plural, en un fenomen
que es produeix a dins de les cases i que té unes connotacions determinades, i cal
tenir en compte totes les persones a les qui afecta aquesta situació, que en aquest
moment són moltes i molt diverses.
Creu que si realment es creu en aquest tema, cal portar-lo fins a les darreres
conseqüències.
Anuncia el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició, perquè, malgrat el que ha exposat,
la troba correcta, ja que, encara que faci referència a un sol col·lectiu, el GMCiU no pot
deixar de votar afirmativament una proposició amb la qual es pretén protegir les
persones que pateixen.
Acaba dient que no farà més debat d'aquesta qüestió, perquè això seria escarnir-la. En
el mateix sentit, creu que afirmar que uns estan més preocupats que d'altres per
aquest tema és el mateix que dir que uns són més persona que d'altres, cosa que
seria intolerable, en opinió del GMCiU.
La senyora Sensat i Borràs respon al senyor Javaloyes que no pot respondre del que
va passar fa un any i mig o dos, perquè ella no hi era, i, per tant, no desconeix a què
es refereix.
L'informa que en la darrera sessió del Consell Municipal de la Dona no es va poder
oferir aquesta informació, perquè aquesta proposta encara no havia arribat i explica
que totes les dones membres del Consell van rebre el text per correu electrònic i se les
va informar de la intenció de presentar-lo en aquesta sessió plenària.
Respecte a la causa per la qual s'ha presentat en aquesta sessió en lloc de fer-ho al
setembre, diu que la intenció de l'equip de govern és sotmetre a la consideració del
Ple al mes de setembre l'aprovació del Protocol contra la violència domèstica, ja que
en la sessió del mes d'octubre s'aprovaran les Ordenances Fiscals, en les que s'hi
concentraran totes les energies.
Creu que tant en la reunió de la Comissió Informativa corresponent, com en la sessió
plenària on s'exposi aquest tema s'hauria de poder fer un debat a fons, ja que
segurament hi haurà desacord respecte a alguns punts, analitzats des d'un punt de
vista ideològic, pel que fa al concepte de violència domèstica.
Confia en que tots els grups municipals, tant si formen part del govern, com si no,
tindran capacitat per valorar el protocol.
Explica, també que en la pàgina web "Red Feminista ", de les organitzacions que més
treballen en el tema de la violència, es veu que també es tenen en compte els infants
que moren, com a resultat de violència.
Diu que quan es redacten protocols referents a la violència contra les dones és
impossible i inevitable que es faci una reflexió sobre els seus fills, perquè les dones
víctimes d'aquestes situacions tenen la falsa idea que el millor per als seus fills és que
elles es quedin a casa en lloc de marxar.
En el mateix sentit, diu que les persones que lluiten contra aquest tipus de violència
són plenament conscients de la violència que també reben els fills i filles de les dones
que la pateixen, directament o indirectament, i així es reflecteix en els protocols que es
redacten al respecte.
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Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA EN
RELACIÓ AMB LES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE
LA LLEI D'ESTRANGERIA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de juliol del 2004, que, transcrita, diu
el següent:
"Atès que el dissabte 10 de juliol, a Barcelona, es celebrà el Fòrum de Participació
sobre Immigració i nou Estatut, organitzat per la Conselleria de Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat on un centenar de representants d’una vintena d’entitats
i d’administracions locals (entre elles l’Ajuntament de Manresa) debateren les seves
aportacions al nou Estatut de Catalunya, entorn a centrar el debat en allò que és
singular i específic de la norma estatutària, a saber:
—
—
—
—
—
—

Drets que explícitament es puguin incloure
Deures que s’hagin de singularitzar
Vocació i/o orientació general de les polítiques i actuacions a desenvolupar.
Competències que calgui exercir i el seu abast o característiques
Formes i sistemes d’organització de les diverses institucions de la Generalitat
Mecanismes de participació i/o control del govern i l’administració
autonòmiques.

Atès que el dimecres 7 de juliol es van presentar les propostes del Govern de
Catalunya per introduir al nou reglament de la Llei d’Estrangeria, fruit del treball d’un
grup de juristes i experts de sindicats, patronals i universitats, entre d'altres, sota la
coordinació de la Secretaria per a la Immigració del Govern de la Generalitat.
Atès que un dels principals objectius de la proposta catalana per al nou reglament
d’Estrangeria és aportar solucions a les persones en situació d’irregularitat (diverses
fonts situen en 200.000 el nombre d’immigrants sense regularitzar a Catalunya).
Atès que la proposta catalana aposta per altres quatre grans qüestions que es
consideren clau en el context de la immigració a Catalunya:
— Corregir dèficits que afecten a joves, dones, cònjuges de residents i parelles de
fet.
— Completar les garanties i augmentar la simplificació de procediments.
— Reconèixer i atribuir una major responsabilitat en la gestió immigratòria a
l'Administració local.
— Major col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat.
Els grups sotasignants proposem al Ple l’adopció del següents acords:
1. Manifestar l’acord amb les propostes del Govern de Catalunya per introduir al nou
reglament de la Llei d’Estrangeria.
2. Expressar l’acord amb el reconeixement que es fa dels Ajuntaments com a
administracions que han hagut de reaccionar a través dels seus serveis i
pressupostos públics, sense l'empara d'un sistema competencial ni financer, en
favor de la cohesió social i mitjançant l'establiment de polítiques locals de recepció i
acollida d'immigrants.
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3. Manifestar l’acord amb la proposta d’abordar els canvis legals que reflecteixin la
possibilitat, regulada posterior i específicament en determinats casos o situacions,
de la delegació de competències d’execució al voltant de la immigració en favor de
l’administració local i catalana.
4. Comunicar aquest acord a la Secretaria per a la Immigració i la Direcció general de
Participació Ciutadana del Govern de la Generalitat, així com a la Secretaría de
Estado de la Inmigración del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, així com
als grups parlamentaris del Parlament català i aquells del Congrés de Diputats amb
presència catalana (PSOE, PP, CiU, ERC i Esquerra Verda-ICV-IU)."
El senyor Rubio i Cano diu que possiblement aquesta proposició és la primera que
es presenta en un ajuntament català, referent a aquesta qüestió, perquè, tal com es
diu en el seu text, el passat 7 de juliol el govern de la Generalitat de Catalunya va
presentar un conjunt de propostes, que es fa arribar al govern de l'Estat, de cara al
nou Reglament de la Llei d'estrangeria.
Recorda als presents que al novembre del 2003 es va aprovar una modificació de
l'actual Llei d'estrangeria, i diu que, malgrat que probablement s'elaborarà una nova
Llei d'estrangeria, el fonamental és que ara cal redactar el Reglament que desenvolupi
les modificacions que s'han aprovat respecte al text actualment vigent.
Manifesta que les propostes que ha plantejat el govern de la Generalitat de Catalunya,
respecte al nou Reglament, possiblement no són totes les que voldrien els grups
municipals que presenten aquesta proposició, però van en la línia de resoldre aquells
«colls d'ampolla» que són important, perquè fan referència a la situació d'irregularitat
de moltes persones.
Diu que en les darreres setmanes s'ha produït un gir important respecte a la
subsidiarietat, en el sentit d'apropar cap al territori la resolució de problemàtiques, i
s'ha vist com en poc menys de quinze dies s'han pogut recollir pràcticament les 20.000
persones que estaven en situació de resoldre la seva regularització, mitjançant
l'obertura, a les tardes, de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya—com ha
passat a Manresa—on s'ha fet la tasca de recepció dels expedient de les persones
que havien de resoldre la seva regularització.
Manifesta que els grups municipals han considerat important presentar aquesta
proposició, pels dos esdeveniments que s'esmenten en la proposició, que són: per una
banda, que el 7 de juliol, el govern de la Generalitat de Catalunya va presentar les
seves propostes, que van en la línia de resoldre problemàtiques concretes de la gent;
i, per una altra, que el 10 de juliol, el mateix govern, va reunir una sèrie d'entitats i
administracions locals, perquè fessin arribar les seves aportacions a incloure en el nou
Estatut.
Diu que aquesta proposició té l'objectiu principal de dirigir-se a la Secretaria per a la
Immigració, del Ministeri de Treball i Afers Socials, del govern de l'Estat, a fi que escolti
i reflexioni les propostes que li planteja el govern de la Generalitat de Catalunya, que
són fruit d'un treball realitzat conjuntament amb un grup de juristes i experts, que no
només pertanyen a l'Administració catalana, sinó també a sindicats, patronals i
universitats, i que es puguin resoldre unes situacions socials, que són importants.
Exposa, així mateix, que també es pretén donar suport al treball que està fent el
govern de la Generalitat de Catalunya, perquè el nou Estatut de Catalunya prevegi el
que suposa la realitat de la nova ciutadania, de la nova immigració, amb drets, amb
deures i, sobretot, amb l'orientació, perquè, l'Administració local i també la Generalitat
de Catalunya disposin de més eines, recursos i competències per fer possible
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l'existència de polítiques de cohesió social, dirigides a tota la ciutadania, sense
exclusió.
Acaba demanant el vot afirmatiu de tots els grups a la proposició i afirma que aquesta
vegada no serà la darrera que es tracti aquest tema, perquè és una de les qüestions
cabdals que té plantejada la societat.
El senyor Javaloyes i Vilalta pregunta, primerament, si és possible votar
separadament els punts de l'acord.
L'alcalde respon que no hi veu cap mena d'inconvenient, si això ha de fer sentir més
còmode al senyor Javaloyes, i que una cosa diferent és que la consolidació de la
votació farà que la resolució sigui la que sigui.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la intenció del GMPPC no és que el seu vot
pugui influir en el resultat de la votació, però hi ha aspectes de l'acord amb els quals
està d'acord i d'altres que no comparteix, circumstància que el fa plantejar-se la decisió
a prendre.
Exposa que el GMPPC està d'acord amb els punts segon, tercer i quart de la
proposició, perquè és evident que les Administració locals han de disposar de les
competències necessàries per desenvolupar la seva tasca en matèria d'immigració.
Quant al primer punt de la proposició sobre manifestar l'acord amb les propostes del
govern de Catalunya per introduir al nou Reglament de la Llei d'estrangeria, el
GMPPC, malgrat no estar-hi absolutament en desacord, creu que aquell govern hauria
d'haver sotmès les propostes—que van elaborar un grup de juristes i experts—al
Parlament de Catalunya per debatre-les, i, en funció del resultat del debat i de la
votació, demanar la seva incorporació en el nou Reglament de la Llei d'estrangeria.
No pretén entrar en la discussió sobre si les propostes dels experts són encertades o
no, ni pronunciar-s'hi a favor o en contra, sinó que només es refereix al procediment
que s'ha seguit i que ha de portar al Parlament de Catalunya a fer la seva tasca.
Diu que, per això, el GMPPC votaria negativament el primer punt de la proposició.
El senyor Vives i Portell anuncia el vot afirmatiu del GMCiU.
A continuació, manifesta que no té la intenció de fragmentar la problemàtica de la
immigració, però, com que avui es parla d'un tema tan concret, creu que val la pena
parlar d'aquest aspecte.
Diu que la proposició tracta una qüestió que és real i que ha estat tossudament real
fins ara, encara que ningú ho hagi volgut veure, consistent en que els ajuntaments i la
resta d'Administracions locals han hagut de corregir i suportar molts dèficits respecte a
la immigració, tenint en compte la problemàtica, les necessitats i les tensions que
genera aquest tema i l'onada migratòria que ha arribat, respecte a la qual s'han
desentès durant molt de temps les Administracions que són competents en aquesta
matèria, especialment l'Administració central.
Considera que està bé que això es manifesti públicament, però, sobretot que hi hagi
també la clara intenció, en aquest cas, del govern de la Generalitat de Catalunya i
també suportada pels ajuntaments, de dir prou i de dir que ara toca que això es
reconegui, i, en conseqüència, que es doti dels recursos necessaris a les
Administracions que han tirar endavant aquest tema.
Creu que això és fonamental i que, fins que no sigui així, l'Administració local haurà de
continuar solucionant els problemes en el dia a dia, de la millor manera possible—com
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ho ha estat fent fins ara—però sense disposar de tot el que li cal per poder ser prou
eficient i efectiu.
Considera, doncs, que, des d'aquest punt de vista, la proposició és fonamental, i
manifesta que Manresa també és paradigmàtica en aquest sentit, perquè la immigració
ha augmentat de manera exponencial, durant els darrers anys, cosa que, lògicament,
ha provocat tot un seguit de situacions, que són clòniques en altres indrets, i que aquí
s'han hagut de tractar com bonament s'ha pogut.
Destaca, per aquest motiu, la importància que es doti Manresa de les eines
necessàries, per poder gestionar el fenomen migratori, d'una forma correcta, així com
dels recursos que calgui, ja que seria molt senzill dotar Manresa de les competències
necessàries per gestionar aquesta qüestió, però no es podria tirar endavant sense
recursos econòmics.
Diu que és fonamental que això es gestioni amb la major agilitat possible i que és
evident que existeix una limitació competencial i que, per tant, serà l'Administració de
l'Estat la que haurà de donar un pas decidit en aquest tema.
Afegeix que, com que aquest problema no afecta només a Manresa ni a Catalunya,
sinó que és un fenomen d'abast estatal, suposa que el nou govern de Madrid també
abordarà aquesta qüestió amb celeritat, atenent a les peticions, que segurament no
només arribaran de l'Ajuntament de Manresa o del govern de la Generalitat de
Catalunya, sinó també de molts altres ajuntaments i comunitats autònomes.
Espera que això que ara empeny l'Ajuntament de Manresa, amb la millor de les
voluntats del món, tingui una receptivitat positiva i, sobretot, molt eficaç, per part de qui
ha de prendre les decisions i ha de posar "fil a l'agulla".
El senyor Rubio i Cano agraeix, en primer lloc, el suport dels grups municipals a la
proposició.
Respecte a la votació separada que ha demanat el GMPPC, aclareix al senyor
Javaloyes que no es tracta que un grup d'experts hagi preparat les propostes i les hagi
entregat a la Generalitat de Catalunya, sinó que la Generalitat de Catalunya hi ha
participat i ho ha coordinat la Secretaria per a la Immigració del govern.
Diu, així mateix, que és una qüestió concreta davant del fet que en els propers
mesos—que no serà novembre, sinó setembre u octubre—el govern de l'Estat haurà
d'aprovar el Reglament; per tant, els tràmits que ha fet el grup de treball s'han
desenvolupat de la manera més àgil possible, perquè, en la seva mesura, ha recollit
part de la feina feta durant l'anterior legislatura del Parlament de Catalunya, de la
ponència interparlamentària que hi va haver de tots els grups, conjuntament amb un
grup d'experts, amb què s'han recollit part de les propostes d'aquella ponència que
havien fet durant tota la legislatura tots els grups del Parlament.
Destaca, com a qüestió important, que s'està parlant de les propostes sobre el
Reglament, no sobre la nova Llei.
Coincideix amb l'opinió del senyor Javaloyes, respecte a la nova Llei, referent a que hi
ha d'haver un grup format per tots els grups parlamentaris, que compti amb
l'assessorament jurídic i d'experts del món de la universitat, dels sindicats i de la
patronal, que ja va existir en l'anterior legislatura del Parlament de Catalunya.
Diu que ara s'ha volgut fer d'una forma ràpida i intensa, per fer una proposta el més
ràpid i intensa possible, davant del fet que per al mes de setembre u octubre el govern
de l'Estat haurà de presentar el nou Reglament.
Per acabar, agraeix, novament, al GMCiU i al GMPPC el seu suport a la proposició, ja
que quan s'ha tractat aquest tema, tan important, en el Saló de Sessions, s'ha arribat a
un acord de la manera més consensuada possible.
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A continuació, l'alcalde pregunta al secretari si hi ha algun inconvenient en votar, en
primer lloc, el primer punt de la proposició i, seguidament, el segon, tercer i quart.
El secretari diu que les proposicions tenen la possibilitat de presentar esmenes
parcials i alternatives, però, que, en tot cas, és prerrogativa de la presidència, si vol
entrar en aquesta dinàmica, de fer-ho i que no hi ha inconvenient.
L'alcalde respon al secretari que no és voluntat de la presidència entrar en aquesta
dinàmica, però avui, des d'un punt de vista formal, es faran tres votacions: una sobre
el primer punt, una altra sobre els punts segon, tercer i quart, i una tercera sobre la
proposició íntegra; amb el formalisme que s'utilitza per a les esmenes.
Sotmès a votació el primer punt de la proposició, s'aprova per 22 vots afirmatius (9
GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 7 GMCiU) i 2 vots negatius del GMPPC.
Sotmesos a votació els punts segon, tercer i quart de la proposició, s'aproven per
unanimitat dels 24 membres presents.
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA,
4 GMERC i 7 GMCiU) i 2 abstencions del GMPPC, i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels tres assumptes
sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

CREAR LA COMISSIÓ DE PROGRAMES TRANSVERSALS

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 12 de juliol del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"ANTECEDENTS
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de vetllar perquè hi hagi una igualtat
d’oportunitats efectiva en tots aquells béns i serveis que són necessaris per a la
dignitat i el desenvolupament de la persona, com l’educació, la cultura, el treball,
l’habitatge, la salut i la seguretat; i que, a tal fi, es proposa desenvolupar polítiques
transversals enfocades cap a aquells grups de població més vulnerables enfront
l’exclusió social.
Atès que a Manresa existeixen necessitats i demandes socials la resposta a les quals
no depèn d’una sola part de l’estructura orgànica vertical de l’Ajuntament, sinó que
impliquen tota o bona part de l’organització.
Atès que el treball transversal pot aportar un seguit d’eines i productes (debat intern i
extern, articulació de xarxes, informació i coneixement –estudis, recerca-, programació
integrada, avaluació de l’impacte dels programes i serveis municipals...) que ajudin
l’Ajuntament a donar una resposta més eficaç a aquestes necessitats i demandes.

81

Atès que per articular el treball transversal de l’Ajuntament es considera necessari
crear una Comissió de Programes Transversals que pugui garantir:
— Implicació política i tècnica en les diferents fases del treball transversal: definició,
implementació i avaluació.
— Coordinació i coherència entre els diferents programes transversals.
— Intercanvi d’informació i aprenentatge.
— Operativitat i optimització del temps cadascú dediqui al treball transversal.
Atesos els antecedents de planificació i programació transversal aplicada als àmbits de
Joventut i Immigració.
Atès que existeix la possibilitat de crear òrgans municipals complementaris, en
fonament a l’autonomia organitzativa del municipi, recollida als articles 4.1.a) de la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 8.1.a) del RD 2/2003, text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en la creació dels quals s’han de tenir en
compte, entre d’altres, els principis d’eficàcia i economia organitzativa, segons
estableix l' article 49 del RD 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot això, l’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
1.

Crear la Comissió de Programes Transversals, amb la finalitat de planificar i
desenvolupar les funcions següents:
— Aplicar els programes transversals ja existents: Immigració i Ciutadania i
Joventut.
— Elaborar i posar en marxa els programes transversals de Dona i Gent Gran.
— Fer el seguiment, l’avaluació i, si s’escau, la revisió d’aquests programes,
tenint sempre com a referent el Pla d’Actuació Municipal 2004-2007.
— Promoure la coordinació interdepartamental en aquells àmbits i projectes de
l’Ajuntament en què això es consideri necessari i hi hagi acord entre les
diferents regidories implicades.

2.

Aprovar la composició de la Comissió de Programes Transversals:

Presidenta:
Sra. Núria Sensat, regidora de la Dona i Participació Ciutadana.
Vicepresidenta:
Sra. Montserrat Mestres, regidora d’Educació, de la Gent Gran i d’Infància i Família.
Vocals polítics:
Sra. Aida Guillaumet, regidora de Serveis Socials i de Joventut.
Sr. Ramon Fontdevila, regidor de Cultura.
Sr. Xavier Rubio, regidor d’Immigració, Ocupació i Solidaritat i Cooperació.
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Vocals tècnics:
Drets de Ciutadania
Sra. Laura Castany, tècnica del programa de la Dona.
Sra. Sílvia Flotats, tècnica del programa de Joventut.
Sr. Josep Vilarmau, tècnic del programa d’Immigració i Ciutadania.
Sra. Montserrat Gibert, tècnica de Participació Ciutadana.
Sra. Rosa de Paz, tècnica de Solidaritat i Cooperació.
Cultura
Titular: Serafí Vallecillos, tècnic de Cultura
Suplent: Assumpta Bermúdez, tècnica de Cultura
Educació
Titular: Sra. Justina Zapata, Cap de la Unitat d’Educació
Suplent: Sra. Maribel Gonzalo, tècnica d’Educació
Esports
Titular: Sra. Sílvia Saura, Cap de la Unitat d’Esports
Suplent: Sr. Josep Perau, tècnic d’Esports
Salut
Titular: Sra. Elisenda Solsona, Cap de la Unitat de Salut
Suplent: Sra. Cristina Lliró, tècnica de Salut
Serveis Socials
Titular: Sra. Josefina Ramírez, Cap de la Secció de Serveis Socials
Suplent: Sra. Eva Sisó, Cap de la Unitat d’Atenció Primària
Informació i Atenció a la Ciutadania
Titular: Sr. Josep Tomàs, Cap de Premsa.
Suplent: Sr. Antoni Hernández, Cap de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà.
Ocupació
Titular: Sr. Xavier Cano, Director de programes d'ocupació.
Suplent: Sra. Esperança Hernández, tècnica responsable del servei d'orientació
laboral.
Promoció Econòmica:
Titular: Sra. Anna Gasulla, tècnica responsable de programes per a emprenedors i
creació d'empreses
Suplent: Sr. Ramon Culleré, tècnic responsable del sistema d'indicadors de ciutat.
Seguretat Ciutadana
Titular: Sra. Montserrat Morros, Cap de la Secció Juridicoadministrativa de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil.
Suplent: Sra. Bernarda Ayala, agent de la Policia Local.
Serveis Financers
Titular: Sr. Maurici Alguè, Cap de la Secció de Tresoreria.
Suplent: Sr. Esteve Albàs, Cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni.
Territori
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Titular: Sra. Trinitat Capdevila, Cap de la Secció de Llicències i Protecció de la
Legalitat.
Suplent: Sr. Salvador Palà, Cap de la Secció de Medi Ambient.
Habitatge
Titular: Sr. Josep Armengol, Gerent de FORUM sa.
Suplent: Sr. Josep Rubio, tècnic d’Habitatge.
Secretari:
Sr. Ramon Canal, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Els membres del Comitè de Direcció Plenari són membres nats de la Comissió de
Programes Transversals i poden assistir a les reunions sempre que ho considerin
convenient.
Esporàdicament, la presidenta podrà convocar a les reunions altre personal municipal,
sempre que es consideri adient la seva assistència, per la seva funció o formació.
3. Requerir la implicació del Comitè de Direcció, com a òrgan de coordinació alta
direcció de l’Ajuntament, a la Comissió de Programes Transversals. Amb aquesta
finalitat:
— Els membres del Comitè de Direcció seran membres nats de la Comissió de
Programes Transversals.
— El Comitè de Direcció Plenari organitzarà dues sessions anuals sobre
programes transversals al màxim nivell polític i directiu.
4. Suprimir les comissions per al Pla Integral d’Immigració i per al Pla Integral de
Joventut, de caire interdepartamental, creades per acord de Ple del 15 de desembre
de 1997.
5. Facultar l’Alcalde-President perquè quan sigui necessari pugui modificar, mitjançant
resolució, la composició de la Comissió de Programes Transversals."
La senyora Sensat i Borràs presenta el dictamen sobre la creació de la Comissió de
programes transversals, que defineix com una eina de treball interna molt important i,
fins i tot, bàsica i essencial, si l'Ajuntament vol complir els objectius que es va plantejar
en el moment de la creació de l'Àrea de drets de ciutadania. Diu que, com ja saben els
membres presents, aquesta Àrea és l'encarregada d'intentar impulsar i promoure els
programes transversals, dirigits a col.lectius de la ciutat.
Continua dient que, per poder treballar aquest aspecte de la millor manera i, a fi que el
concepte de transversalitat, que tots els grups polítics són conscient que han d'intentar
promoure cada vegada més, a través de la coordinació, la transparència i l'intercanvi
d'informació, optant més pels espais horitzontals que pels verticals, és necessari dotarse d'una certa estructura o d'un espai tècnic i polític, que permeti, d'alguna manera,
visualitzar quines són les actuacions polítiques que es duen a terme, des de les
accions a serveis, a programes i a actuacions, i que es puguin crear un espai, no
només de debat i reflexió, en un sentit abstracte, sinó d'execució i de posada en marxa
d'aquestes polítiques.
Explica que la comissió estarà formada per tots els espais de l'Ajuntament, per tant,
diria que, per primera vegada s'aglutinen tots els diferents punts, des dels quals es
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prenen decisions i es desenvolupen accions, que afecten sempre, evidentment, als
ciutadans i a les ciutadanes.
Manifesta, també, que la comissió pretén, sobretot, impulsar que es faci un treball
polític i tècnic, que permeti definir, implementar i avaluar millor les polítiques, i impulsar
millor la coordinació i l'intercanvi.
Creu també que amb el treball que podrà realitzar la Comissió de programes
transversals, permetrà obtenir una certa lectura del conjunt de la ciutat, és a dir, una
visió més global, pel que fa a les actuacions polítiques que es fan i de quina manera
incideixen en els col.lectius.
En aquest sentit, comenta que en la proposta d'acord es fa referència a uns col·lectius
determinats, perquè són en els que hi ha un programa i, per tant, ja s'estan
desenvolupant actuacions, de forma explícita.
Diu que és evident que si és necessari introduir-ne d'altres, així es farà, i que la
creació d'aquesta Comissió porta per defecte la necessitat de suprimir les comissions
interdepartamentals, com són ara la de Joventut i la d'Immigració, que ja existien i que
ara desapareixen, per començar a treballar tots dins d'aquesta nova estructura.
Espera que aquesta nova Comissió permeti a l'Ajuntament començar a treballar de la
manera que considera que cal fer-ho.
Explica que els ajuntaments que han agafat la transversalitat, no només com un
objectiu o una finalitat on arribar, sinó també com un instrument, que ha de ser
operatiu i amb el qual s'ha de treballar internament, s'han dotat tots ells d'algun tipus
d'estructura i d'organització interna, que permeti millorar tot això.
Diu que s'ha tardat uns mesos en arribar-hi, però que era un temps necessari per fer
un debat i una reflexió interna.
Manifesta que el més important d'aquest document és que les persones que l'hauran
de tirar endavant, que són totes les que formen part del govern i tot el personal de
l'Ajuntament de Manresa, el tenen força paït i, per tant, poden començar a treballar
d'una forma diferent. Afegeix que s'haurien de poder visualitzar uns resultats òptims en
poc temps.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta la satisfacció del GMPPC per la presentació
d'aquest dictamen, perquè sempre s'ha parlat molt de la transversalitat de les
regidories i dels departaments de l'Ajuntament, en el sentit que, a més d'estar
relacionats verticalment, cosa que és necessària i que, de vegades, a penes hi és,
també ho haurien d'estar horitzontalment.
Creu que aquesta és la millor manera d'aconseguir que es faci un treball "en xarxa",
per poder reunir tots els esforços que fa aquesta Administració envers els ciutadans.
Diu que el GMPPC hi està d'acord, com a concepte i com a forma.
Manifesta, respecte al dictamen, que el GMPPC està d'acord amb el primer punt de la
part resolutòria, i, respecte a la resta de punts, malgrat que no hi estigui expressament
en contra, creu que és discrecional decidir quines persones han de formar part de la
Comissió, i, per tant, la composició li és indiferent.
Per això, el GMPPC s'abstindrà en la votació i demana que consti la seva valoració
positiva del dictamen, amb el que es pretén fer realitat aquest tema, malgrat que s'hagi
presentat com a assumpte sobrevingut. Comenta que aquesta és una manera vàlida
de presentar un assumpte sobrevingut.
El senyor Vives i Portell comparteix les paraules de la senyora Sensat i diu que el
GMCiU participa també del desig de tenir una visió més transversal de
l'Administració—cosa que també és podria aplicar a les organitzacions empresarials de
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l'àmbit privat—per aconseguir que hi hagi una intercomunicació indispensable perquè
puguin funcionar i tothom tingui un coneixement global de tot el que està passant en el
seu àmbit concret d'actuació.
Diu, per tant, que des del punt de vista del concepte i de la manera d'actuar, li sembla
bé, però no acaba d'entendre el motiu pel qual s'ha de crear una comissió ad hoc, ja
que si els regidors i els tècnics responsables de cada departament actuen amb prou
agilitat, voluntat, eficàcia i tenacitat per poder impulsar i fer el seguiment dels
programes transversals, no cal crear una comissió específica.
Creu, per tant, que això es pot tirar endavant, des d'un punt de vista pràctic, sense
constituir cap òrgan específic, o, dit d'una altra manera, sense burocratitzar
orgànicament aquest Ajuntament, que ja té un Organigrama prou feixuc.
Conclou, doncs, que el GMCiU participa de ple en el filosofia d'aquest acord, però no
en la necessitat de crear un òrgan específic, perquè considera que amb el que té
l'Ajuntament en aquest moment, juntament amb la voluntat, la capacitat de treball i la
il.lusió que se suposa que té qualsevol equip de govern per tirar endavant aquests
programes i d'altres—i que no dubta que també tingui el d'aquest Ajuntament—, és
més que suficient i no cal crear cap comissió.
Acaba anunciant el vot negatiu del GMCiU al dictamen, per les raons que ha exposat.
La senyora Sensat i Borràs diu que pensava que el GMCiU s'abstindria en la votació,
per considerar que és tracta d'una qüestió interna de funcionament de l'Ajuntament.
Manifesta al senyor Vives que, malgrat que ella només fa un any que és a
l'Ajuntament, li pot dir que, amb il.lusió i convenciment no n'hi ha prou per aplicar la
transversalitat, com moltes altres coses. Afirma que calen espais compartits entre els
tècnics de l'Ajuntament i els responsables polítics, en els que tots siguin conscients de
la incidència, el pes real i la forma en què afecten, de forma concatenada a tercers, les
decisions que prenen.
Diu que els municipis és el lloc on més es dóna la situació que els polítics i les
polítiques han d'acabar gestionant el dia a dia, que sempre passa per davant del mig
termini, i més si en la ciutat es publica un diari cada dia.
Manifesta que l'estructura que es proposa amb aquest dictamen és just el contrari i
que no és gaire burocràtica, malgrat que la formi una gran quantitat de persones.
Explica que no es pretén fer reunions amb molta gent, sinó que es tracta de nomenar
persones responsables de cada tasca, ja que per poder parlar d'eficàcia i d'eficiència,
cal conèixer qui s'encarrega de cada tema i com ho fa. Diu que la lògica d'un cert rigor
i d'una certa organització interna és necessària i que a les reunions es convocaran les
persones a les que correspongui el tema que es tracti. En aquest sentit, diu que si en
un moment determinat cal parlar sobre l'habitatge i els criteris d'accés a l'habitatge
públic, es convocaran als tècnics i responsables polítics que puguin fer aportacions al
respecte.
Afirma que si l'Ajuntament no es dota d'espais reals de trobada i d'intercanvi
d'informació, és difícil aplicar la transversalitat. Insisteix en l'argument que, malgrat que
els treballadors i els polítics de l'Ajuntament tenen molta voluntat i molta predisposició
per fer bé la seva feina i per ser el màxim d'eficaços possible, el dia a dia acaba
ofegant a tothom.
Diu que cal, doncs, crear espais on es defineixin les prioritats políticament i on
s'estableixin els calendaris d'execució de les actuacions, es vegin les seves
incidències i es comencin a avaluar els seus resultats, per poder sortir del cercle en
que ara s'està treballant.
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Manifesta que, si s'equivoca, serà la primera en reconèixer-ho i rectificar, perquè no
mantindrà durant tres anys una estructura que no funciona, però creu que la política és
encertada, malgrat que segurament té riscos, perquè les coses noves sempre costen
de posar en marxa al principi. Creu que a mig termini s'obtindran resultats satisfactoris,
tant per la implicació de la gent, com per les dinàmiques que s'han de poder començar
a treballar en un municipi, com el de Manresa, que té 70.000 habitants, que gestiona
12.000 milions de pessetes i que té prop de 500 treballadors i treballadores, que són
responsables d'executar el que es considera políticament més adient.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 3
GMERC), 7 vots negatius (GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 corresponent a la
senyora Selga i Brunet, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.2

FER APORTACIÓ A LA SOCIETAT AIGÜES DE MANRESA, SA DE
312.526,30 EUROS, AMB DESTÍ AL FINANÇAMENT DELS PROJECTES DE
REHABILITACIÓ DE LA MASIA I URBANITZACIÓ DEL PARC DE CAN
FONT, EN APLICACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT .

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de juliol
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 14 de desembre de 2001, l'AJUNTAMENT DE MANRESA i AIGÜES
DE MANRESA, S.A., van subscriure un conveni de ,col.laboració per establir el règim
de finançament i execució dels Projectes de rehabilitació de la Masia de Can Font, per
destinar-la a centre d'interpretació de l'aigua, i urbanització del Parc de Can Font, així
com de la posterior gestió i manteniment d'ambdós equipaments.
Atès que, en aplicació de la clàusula segona, a), del conveni, l'Ajuntament ha
consignat en els pressupostos dels exercicis 2002, 2003 i 2004, les quantitats de
102.172,06 euros, 102.172,06 euros i 108.182,18 euros, respectivament, la
transferència de les quals a AIGÜES DE MANRESA, SA, estava condicionada a
l'autorització de la modalitat de despesa plurianual, a la presentació per part d'aquesta
societat de les certificacions d'obra i factures corresponents, i a la seva aprovació per
part de l'Ajuntament.
Atès que per diverses raons no ha estat possible complir amb el calendari d'execució
inicialment previst al conveni, havent-se iniciat l'execució de les obres de rehabilitació
de la masia dins de l'any 2004 i preveient-se la seva finalització en el mateix exercici.
Atès que per les raons exposades de demora en l'execució, ja no es donen les
condicions que feien necessària l'autorització de la modalitat de despesa plurianual,
d'acord amb l'article 174.2 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret
500/1900, de 20 d'abril.
Vist l'informe de gestió emès pel Cap del Servei de Desenvolupament,
EI President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de
Comptes, proposa al pIe de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Fer aportació a la societat AIGÚES DE MANRESA, SA, empresa municipal
privada, CIF A-08294282, d'un import de 312.526,30 euros, amb destí al finançament
dels projectes de rehabilitació de la masia i urbanització del Parc de Can Font, en
aplicació del conveni de col.laboració subscrit en data 14 de desembre de 2001.
Segon. Condicionar el pagament de la subvenció a la presentació per part d'AIGÜES
DE MANRESA, SA, de les certificacions d'obra i factures justificatives de l'execució pe
la inversió, i a la seva aprovació per part de l'Ajuntament i al compliment, per part
d'aquesta societat de les obligacions assumides en la clàusula tercera del conveniat,
en relació al finançament i execució dels Projectes objecte del Conveni."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a un conveni
que van signar la societat municipal Aigües de Manresa, SA i l'Ajuntament de
Manresa, per executar el projecte del Centre d'interpretació de l'aigua del Parc de Can
Font.
Informa que el conveni preveia una plurianualitat de tres anys: 2002, 2003 i 2004, a
raó de 102.000 euros per any, aproximadament, i diu que, com que no ha sigut
possible fixar les obres en aquest termini, sinó que s'executaran totes al 2004, no
tindria cap raó de ser aplicar la plurianualitat, i, per tant, s'anul.la i es fixa tot per al
2004.
Aclareix, però, que es condiciona el pagament de la subvenció a la presentació de les
factures, per part de la societat municipal esmentada, pel mateix import global del
conveni, que era de 312.526,30 euros.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.3

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
MAJOR I APROVAR PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I
APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESMENTADES

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 16 de juliol
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció
de Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra de millora i ampliació
de la urbanització de la Plaça Major, 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 5 de maig de 2004 fou inicialment aprovat el projecte d'obra de
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Major, quedant definitivament
aprovat amb efectes del dia 16 de juliol de 2004.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 829.349,82 €.
II.

Legislació aplicable
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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 de
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Major 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:
Estat actual de la plaça Major
La plaça Major es caracteritza pel mal estat del seu paviment que dificulta i fa
perillosos els recorreguts dels vianants. Aquest mal estat, fruit de les
característiques del material que conforma el paviment i la seva antiguitat, supera
l’àmbit estricte del manteniment i fa necessari la substitució integral de la
pavimentació. El paviment actual de la plaça i de les seves voreres és de lloses de
pedra que es troben en un pèssim estat de conservació i sense guals. En la seva
major part, el paviment presenta enfonsaments, trencaments i canvis de pendent
sobtats. El paviment actual no garanteix les condicions del codi d’accessibilitat i és
incòmode pel vianant.
En la part corresponent a la Baixada del Pòpul, el paviment és de formigó amb un
rebaix (trencaigües) perpendicular a la línia de façana. L’actual pendent de la
Baixada del Pòpul presenta moltes irregularitats i punts forçats. El projecte preveu
la millora tant del paviment com de les rasants de l’inici d’aquest recorregut.
Les xarxes de servei de la plaça Major, malgrat la seva existència, són totalment
obsoletes pel transcurs del temps i la seva renovació no és possible abordar-la
parcialment atès que no s’ajusten en cap cas a les normatives d’aplicació vigents
en l’actualitat
Pel que fa a la xarxa de clavegueram es troba en un estat precari. És antiga,
incomplerta i insuficient i, no essent possible la seva renovació parcial, s’escau la
seva substitució amb la finalitat d’adequar-la a les característiques tècniques
actuals. Així, es preveu la substitució integral de tota la xarxa amb la previsió de
pous cecs a peu de cada parcel.la –preveient-se també la substitució de totes les
connexions a les parcel.les- i la construcció de pous de registre en els canvis de
direcció de la xarxa.
També pel que fa a la xarxa de distribució d’aigua, s’escau la seva renovació
parcial així com ampliar la xarxa d’extinció d’incendis i dels punts de regatge, amb
la finalitat d’ajustar-se a la legislació vigent en aquesta matèria.
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Pel que fa a la resta de xarxes, es preveu l’ampliació de la xarxa de
telecomunicacions i l’adequació de la instal.lació d’enllumenat públic a la legislació
vigent, sobretot pel que fa als aspectes relacionats amb la seguretat.
D’altra banda, des del punt de vista de l’ús, l’espai de la plaça es troba actualment
dominat pels vehicles i les àrees de parking. No existeixen a la plaça bancs ni
zones d’estança per vianants. Un parking de bicicletes i cabina de telèfons es
troben situats propers a l’edifici de l’Ajuntament. En la façana nord propera al
carrer Sant Miquel es troba situada la bústia de correus. Els contenidors de
recollida selectiva i de rebuig es troben actualment repartits en els diferents àmbits
de la plaça. El projecte preveu la implantació de nous serveis pel que fa al
mobiliari urbà amb la disposició de bancs i la ubicació de contenidors soterrats i
també preveu una nova localització dels elements de mobiliari urbà que es
mantenen.
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

0,00 €
829.349,82 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL COST

829.349,82 €

L’article 31.5 del mateix text legal, estableix que, als efectes de determinar la base
imposable, s’entendrà per cost suportat per l’entitat la quantia que resulti de restar
a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que l’entitat local
obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona o entitat, pública o privada.
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En la planificació quadriennal del PUOSC corresponent al període 2004-2007 s’ha
previst una subvenció de 300.000,00 € que atorga la Generalitat de Catalunya per
la realització d’aquestes obres.
Així, el cost suportat per l’entitat resulta:
Cost total
Subvencions atorgades
COST TOTAL SUPORTAT PEL MUNICIPI

829.349,82 €
- 300.000,00 €
529.349,82 €

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 45 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
de la plaça, amb una urbanització preexistent, encara que a precari i en mal estat,
es creu convenient l’aplicació del 45% sobre el cost total.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

529.349,82 €
45 %
238.207,42 €

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
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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 de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Major 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 238.207,42 €, equivalents al 45 % 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 i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres de millora i
ampliació de la urbanització de la Plaça Major.
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SEGON Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
— Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació
del cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de
repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i
normativa aplicable (annex 1).
— El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
— El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte
(annex 3)
— Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació:
Cost del projecte d’obres
Subvencions atorgades
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

829.349,82 €
300.000,00 €
529.349,82 €
45 %
238.207,42 €
8.825 m2
26,992342

TERCER Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen :
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART

Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió
de la província.
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 Camprubí i Duocastella diu que el dictamen fa referència al projecte
d'obres de la plaça Major, que es va explicar en la reunió de la Comissió d'Urbanisme,
i respecte el qual ara cal aplicar l'expedient de contribucions especials.
Comenta que poc pot explicar sobre l'estat de la plaça Major, sobretot, respecte al
paviment, que bàsicament és incòmode per als vianants.
Respecte a les xarxes de serveis, diu que, si bé no es pot actuar parcialment, sembla
que cal fer-ho conjuntament. Afegeix que el clavegueram està en un estat molt precari,
a més de ser antic, incomplet i insuficient; que la xarxa de distribució d'aigua cal
renovar-la parcialment i ampliar la xarxa d'extinció d'incendis i punts de regatge.
Explica, així mateix, que el projecte preveu la implantació de nous serveis, pel que fa
al mobiliari urbà, la ubicació de contenidors soterrats, i noves localitzacions del
mobiliari urbà.
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Diu, també, que s'han de corregir alguns pendents de la plaça, amb els corresponents
embornals, que garanteixin el correcte desguàs de les aigües pluvials.
Manifesta que es donen les condicions necessàries per exigir les contribucions
especials als propietaris afectats, i explica que l'import del projecte és de 829.349,82
euros.
Informa, així mateix, que s'ha obtingut una subvenció de la Generalitat de Catalunya,
per valor de 300.000 euros, i, en conseqüència, el municipi ha de cobrir els 529.349,82
euros restants.
Explica que, malgrat que normalment s'aplica el 50% sobre les contribucions
especials, en aquest cas el percentatge serà del 45%, tenint en compte la subvenció
rebuda, que acaba d'explicar i el cost de les obres.
Diu que això significa que els propietaris hauran d'aportar la quantitat de 238.207
euros, menys 88.777 euros, que aportarà l'Ajuntament de Manresa com a propietari
d'alguns edificis de la plaça; per tant, els veïns de la plaça hauran de contribuir a
aquestes obres amb 149.430 euros, que representa el 18% sobre el cost total.
Així mateix, comenta que, un cop aplicada la fórmula corresponent, d'acord amb el
nombre de metres quadrats edificats o edificables, resulta un preu per mòdul de 26,99
euros per metre quadrat.
Finalment, demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA NOVA ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
D'URGÈNCIES DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que en els serveis d'urgències hospitalàries de la Fundació Althaia, les hores
d'espera i el col·lapse és per tots sabut.
Atès que s'ha decidit que es tanquin les urgències en el Centre Hospitalari, des de les
8 del vespre fins a les 8 del matí i es facin totes a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Atès que, paral.lelament, hi ha també un servei d'urgències (SOU) al CAP BAGES.
Tenint en compte que l'estiu passat, degut a les altes temperatures, hi va haver un
augment de les urgències, i que la majoria de persones que van precisar atenció van
ser gent gran.
El Grup Municipal CiU
PREGUNTA:
S'ha informat a tots els equips d'atenció primària, empreses de transport sanitari,
ajuntaments de la comarca, associacions de veïns i població en general cap on s'han
de derivar les persones que precisin del servei d'urgències?
Quina coordinació s'ha fet amb les urgències del CAP BAGES?
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Quin reforç s'ha previst per evitar el col·lapse i donar un millor servei?
S'ha ampliat l'espai d'urgències i la plantilla de guàrdia a Sant Joan de Déu, per evitar
aglomeracions?
Quedarà definitivament ubicat el servei d'urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu?
Per què s'ha pres aquesta decisió, quan l'organització de la Fundació Althaia no té un
objectiu clar i moltes qüestions a resoldre abans de fer nous canvis?"
El senyor Irujo i Fatuarte diu que, abans de respondre a la pregunta, es veu en
l'obligació de tornar a fer una consideració prèvia, consistent en el fet que, de la
manera que està formulada aquesta pregunta i totes aquelles que fan referència a
l'assistència sanitària que reben els ciutadans i ciutadanes de Manresa, segurament
serien contestades d'una forma molt més efectiva, tant pels proveïdors sanitaris, als
quals fa referència aquesta pregunta, que són l'Institut Català de la Salut i la Fundació
ALTHAIA, com pel mateix departament de Salut.
Manifesta que, malgrat això, pel respecte que li mereix personalment el grup municipal
que ha formulat la pregunta i perquè considera que aquest tema preocupa als
ciutadans i ciutadanes, donarà, a continuació, la informació de la que disposa.
En relació amb l'afirmació que es fa en la part expositiva del text de la pregunta
formulada, en el sentit que s'han tancat les urgències del Centre Hospitalari,
puntualitza que això no és així, sinó que s'ha revisat la seva funcionalitat.
Diu, per tant, que qualsevol persona que es dirigeixi al Centre Hospitalari és atesa, tant
en horari nocturn com diürn.
Explica que s'ha fet una modificació en el sentit que, durant la franja nocturna, el punt
d'urgències d'ALTHAIA, del Centre Hospitalari és d'atenció continuada per a atendre
problemes de baixa complexitat; i el punt d'urgències de l'Hospital de Sant Joan de
Déu es converteix en el punt d'urgències on s'atén el gruix de les urgències d'alta
complexitat, perquè, com és sabut, des de fa uns mesos, en aquest Hospital es
concentren els serveis d'unitat de cures intensives i de malalts crítics, com els blocs
quirúrgics funcionants.
Adverteix que la resposta que donarà, a continuació, a les preguntes formulades, es
basa en la informació de què disposa, provinent del Departament de Salut, de l'Institut
Català de la Salut i de la Fundació ALTHAIA, ja que les qüestions que es plantegen
són de responsabilitat compartida.
Comença dient que la Fundació ALTHAIA, a hora de concentrar els seus dispositius
d'urgències en l'Hospital de Sant Joan de Déu, va informar, al mes de maig, a totes les
empreses de transport sanitari, al Cos de Bombers i al dels Mossos d'Esquadra, a
Protecció Civil, i a totes les Àrees Bàsiques de Salut de la comarca, tant de l'Institut
Català de la Salut com de la Fundació ALTHAIA, dels canvis que es produirien.
Comenta que aquesta informació es va fer de manera personalitzada, per part dels
responsables assistencials dels serveis d'urgència.
En resposta al punt tercer de la pregunta formulada que diu: «quin reforç s'ha previst
per evitar el col·lapse i donar un millor servei» diu que s'han reforçat els dispositius de
l'Hospital de Sant Joan de Déu. Explica, al respecte, que es tracta d'un reforç
estructural i de recursos humans, i concreta que en aquest Hospital s'han obert sis
nous boxos de visites, destinats bàsicament a l'atenció quirúrgica i de traumatologia
dels pacients, i una sala de cures addicional, per atendre els accidents de trànsit que
es produeixen durant l'estiu, descongestionant, així les sales de medicina.
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Diu que també hi ha un reforç d'infermeria i la concentració dels serveis assistencials
mèdics de totes les especialitats, ja que, fins fa poc temps, moltes d'elles no tenien
cobertura de metges especialistes, sinó que es contractaven metges de família per
atendre, en molts casos, les urgències de traumatologia o cirurgia.
Comenta que actualment, amb la nova distribució que s'ha fet i la que es preveu fer,
que encara és més ambiciosa, es pretén que siguin els traumatòlegs i els cirurgians
qui atenguin les visites de guàrdia d'aquest tipus, cosa que l'equip de govern considera
positiva.
Explica també que després de l'estiu passat es va posar en funcionament un sistema
de triatge, a través del qual, qualsevol pacient que arriba als serveis d'urgència és atès
immediatament i, prèvia elaboració del diagnòstic, per part del personal sanitari, es
classifica el seu cas.
Diu que aquesta classificació inclou la prioritat de la seva assistència i el grau de
gravetat, que determinarà el temps d'actuació.
Comenta que, amb aquest sistema, es fa la distinció entre les urgències que han de
ser intervingudes mèdicament o quirúrgicament de forma immediata i les patologies
banals en les quals els pacients que les pateixin hauran d'esperar, com ho fan els de
qualsevol hospital d'Europa.
Informa que el nombre global d'urgències, d'acord amb les dades que li ha facilitat la
Fundació ALTHAIA, és inferior al del mateix període de l'any anterior. En aquest sentit,
recorda que l'any passat, com a conseqüència de l'onada de calor de l'estiu, aquesta
Fundació va haver d'atendre 5.000 urgències més que en el mateix període de l'any
2002.
Diu també que el nombre d'urgències per edificis es mantenen, amb una gran
disminució de les que s'atenen al Centre Hospitalari, fins al punt que aquest any se
n'han atès entre 3.000 i 4.000 menys, perquè, amb la unificació d'aquest tipus de
servei, s'està aconseguint reduir la taxa de reiteració d'un mateix pacient en dos o tres
centres hospitalaris a la vegada. Comenta, al respecte que és un fenomen conegut a
Manresa que alguns pacient que eren atesos en un servei d'urgències anaven
immediatament a un altre centre per rebre la mateixa atenció.
Informa, respecte al nombre de visites d'urgències ateses en el Centre Hospitalari, en
franja nocturna—que és un aspecte que preocupa al grup municipal que ha formulat la
pregunta—que durant aquest mes, s'ha produït una mitjana d'entre 4 i 7.
Entén, per la informació que li han donat, que aquest nombre de visites pot ser atès
perfectament pel dispositiu d'urgències del Centre Hospitalari, que es compon de dos
metges: un del servei d'urgències i un altre del servei d'emergències mèdiques, durant
el període nocturn.
Diu que, per part de l'Institut Català de la Salut, el dispositiu que té el que el GMCiU
anomena com a servei d'urgències en el CAP BAGES, que és un servei orientat a
l'atenció primària, està composat per un sol metge per a tota la ciutat.
Manifesta, al respecte, que l'equip de govern considera que el Departament de Salut
ha d'apostar decididament perquè els Centres d'Atenció Primària destinin més
recursos a l'atenció de les patologies banals, que són les que col·lapsen o saturen, en
determinats moments, els hospitals, sense que aquests centres en tinguin cap culpa.
Comenta que aquesta situació es viu als hospitals de Bellvitge, de la Vall d'Ebron, al
Clínic i al de Sant Pau, de Barcelona, i opina que l'atenció primària hauria de ser molt
més resolutiva.
Informa també que és precisament la Fundació ALTHAIA, a través del seu
responsable de primària, qui està impulsant un pla de coordinació, conjuntament amb
l'Institut Català de la Salut, a fi d'establir un sistema d'atenció d'urgències, conjunt
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entre aquest Institut i la Fundació, destinat a resoldre problemes relacionats amb
l'atenció primària.
Diu que aquest punt podria ser perfectament el que està situat en el Centre Hospitalari,
que es podria convertir en un punt d'atenció continuada a les patologies banals.
Manifesta que és cert que la Fundació ALTHAIA ha decidit ubicar definitivament el
servei d'urgències i explica que, a tal fi, es destinarà una quantitat molt important de
recursos econòmics, perquè per a l'any 2005 hi hagi el nou servei d'urgències a
l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Aclareix, així mateix, que la Fundació ALTHAIA té l'objectiu claríssim de concentrar el
seu dispositiu d'urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Diu que, pel que fa al que depèn del Departament de Salut—que és la tercera
instància implicada en la informació que està donant—és l'últim responsable de
l'atenció sanitària que reben els ciutadans de Manresa.
Explica també que aquest Departament va ser informat de la concentració que es
produïa respecte a les urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu i en va donar el seu
vistiplau. Diu que el nombre d'urgències contractades pel Servei Català de la Salut és
molt inferior al que hi ha efectivament quan acaba l'any, cosa que significa que,
segurament, el nombre de visites d'aquest tipus que s'atenen en els diferents
dispositius d'urgències de la ciutat de Manresa és superior al previst pel Departament
de Salut.
Quant a l'estiu, el regidor diu al GMCiU que la Direcció General de Salut Pública i el
Departament de Salut han posat en marxa el Pla d'actuació per prevenir els efectes de
l'onada de calor sobre la salut, en el que intervenen tots els dispositius d'assistència,
de forma integrada i conjunta, tant de l'àmbit hospitalari com de l'atenció primària.
Diu que amb aquest Pla s'espera que, en el cas que es produeixi una onada de calor,
no es reprodueixin els moments que es van viure en els hospitals de Catalunya i
d'Europa l'estiu passat, com a conseqüència de l'onada esmentada, o, si més no, que
es puguin pal.liar les situacions de saturació que es van produir en els centres
sanitaris.
Entén que aquest problema preocupa a tots els qui són avui en aquest Saló de
Sessions, als responsables hospitalaris de la Fundació ALTHAIA i del Departament de
Salut, i manifesta que l'equip de govern creu que s'avançarà definitivament en el tema
de les urgències quan, a més de la intervenció dels serveis hospitalaris, es doti els
serveis d'atenció primària de l'eficàcia resolutiva que, en aquest moment no té.
Reforça aquest argument dient que l'Institut Català de la Salut no disposa d'un bon
dispositiu destinat a evitar que la gran majoria d'urgències que arriben als hospitals
siguin tractades en el primer nivell, que és l'atenció primària.
Continua dient que, mentre els hospitals hagin de continuar atenent el nombre
d'urgències que es produeixen al llarg de l'any, el 8 per 100 de les quals acaben amb
l'ingrés del pacient a l'hospital, difícilment es podrà evitar que es continuï produint la
saturació en els serveis d'urgències dels hospitals, entre els quals també es troben els
que depenen de la Fundació ALTHAIA.
9.2

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE L'ESTAT DE LES ZONES VERDES EN
NOVES PROMOCIONS

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
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"Atès el nombre creixent de zones enjardinades en promocions de nova construcció,
com per exemple, el Complex Residencial 'Foneria' o bé el Conjunt Residencial 'La
Talaia'.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
Preveu l'equip de govern incloure a la planificació de les concessions administratives
sobre jardineria el manteniment d'aquestes zones verdes, que actualment estan
deixades i sense cap mena de cura?"
La senyora Selga i Brunet explica que aquest mes finalitza la concessió
administrativa de jardineria i que estem en període d'obertura de pliques i d'adjudicació
de la nova concessió.
Diu que la nova concessió preveu, com l'anterior, que el servei de Manteniment de
l'Ajuntament s'encarregarà de les ampliacions del creixement natural de la ciutat i de
les noves zones verdes que es creïn, tant si són de promoció privada com pública, des
de la data de la seva recepció.
Explica que la nova concessió preveu l'aplicació d'un mecanisme encara més àgil que
el que existia fins ara, en el sentit que es preveu una quantitat determinada de metres
quadrats que s'aniran creant en els propers anys, amb un càlcul de preu unitari del
cost del manteniment de les noves zones verdes. Diu que, per tant, en la data de
recepció, sense haver de fer ampliació de concessió i variació, les vagin assumint les
empreses concessionàries que guanyin el concurs.
Respecte a la recepció d'obres de zones verdes de nova urbanització, explica que hi
ha un temps de decalatge entre el moment en què acaba la promoció i el moment en
què hi intervé l'Ajuntament, perquè es fa la recepció efectiva.
Diu, doncs, que l'Ajuntament té previst realitzar el manteniment en les concessions i
una incorporació àgil i eficaç dels nous espais de creixement de la ciutat.
9.3

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA ZONA VERDA SITUADA AL CARRER
ARQUITECTE MONTAGUT

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que la zona en qüestió està urbanitzada i acabada des de fa dos mesos
(aproximadament)
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
Previsió que fa aquest equip de govern per posar l'esmentada zona verda a disposició
de la ciutadania."
La senyora Mas i Pintó explica que, respecte a aquell espai, es va informar
favorablement la recepció de les obres la setmana passada, i, per tant, suposa que
aquesta setmana, després d'una repassada de jardineria, es podrà obrir
definitivament.
Desconeix, en aquest moment, les raons concretes del retard en la recepció i explica
que normalment no s'informa favorablement quan hi ha aspectes de seguretat que no
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estan ben resolts, com poden ser bordons mal posats, manca d'alguna barana o algun
element d'enllumenat que no té subministrament elèctric.
Diu que s'informarà més bé d'aquest tema i que comunicarà el resultat al GMCiU.
9.4

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA PLANIFICACIÓ D'EQUIPAMENTS
PER PART DE L'EQUIP DE GOVERN

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Quin és el procés seguit, per part de l'equip de govern, en la planificació per
determinar la ubicació dels equipaments per a les zones de creixement de la ciutat? I,
concretament, quin procés s'ha seguit en el de la possible ubicació de l'escola primària
a pocs metres de la fàbrica LIPMES?"
La senyora Mas i Pintó informa que la distribució dels equipaments parteix d'una
proposta del Pla General, i explica que el que fixa el Pla General, no és una
qualificació únicament d'equipament genèrica, sinó que determina, en funció d'un
estudi que es va elaborar durant la seva redacció, la implantació dels diferents
equipaments, motiu pel qual té diferents qualificacions, com ara, equipament educatiu i
esportiu, entre d'altres.
Comenta, també, que, per a les zones de nou creixement, els plans parcials es basen
en aquesta distribució que indicativament proposava el Pla General.
Aclareix que d'equipaments educatius n'hi ha de diferents dimensions i que la
localització d'aquesta nova escola venia determinada per la nova tendència que les
escoles no siguin d'una sola línia, sinó de dues, cosa que suposava una dimensió de
parcel·la significativa.
Diu que una primera localització en l'entorn de les Bases de Manresa quedava
descartada per aquesta necessitat d'una dimensió més gran.
Explica que hi ha altres localitzacions possibles, però que l'Ajuntament ha optat per
aquesta, perquè considera que aquesta decisió és una opció de futur. Afegeix que,
tant si és una decisió poc encertada com fàcil en aquest moment, pot comportar que
en el futur aquest equipament, que, per les seves especials característiques, ha
d'estructurar bona part de la ciutat, sigui emplaçat en un lloc que no sigui el més
convenient, en funció de les característiques globals de la ciutat.
El senyor Serra i Rovira demana la paraula per fer un comentari, que desitja que
consti en acta.
L'alcalde la hi concedeix i el senyor Serra explica que fa dos mesos, va formular una
pregunta al Ple, sobre el grau de compliment d'una norma que havia sortit nova i diu
que no n'ha rebut resposta.
Diu que no pretén fer-se pesat, però que li va preguntar al senyor Irujo al final de la
sessió plenària del mes passat, i encara n'espera contesta.
Creu que no s'ha de desvirtuar l'objectiu de plantejar preguntes al Ple, perquè, si és
així, ja no cal fer res.
Pregunta si hi ha algun impediment legal per facilitar la informació que va demanar.
L'alcalde respon al senyor Serra que pot preguntar sempre el que vulgui al Ple i que
no hi ha cap inconvenient per facilitar-li la informació que va demanar.
A continuació, dóna la paraula al regidor senyor Irujo.
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El senyor Irujo i Fatuarte diu que quan es fa formular la pregunta fa dos mesos, no la
va poder respondre, perquè no disposava de les dades corresponents, i que el mes
passat tampoc la va contestar pel senzill motiu de l'oblit.
Recorda que la pregunta feia referència als treballs que poden fer les empreses
subcontractades a càrrec de l'Ajuntament o les que tenen una concessió
administrativa, i diu que la regidora senyora Àngels Mas va fer aquesta gestió i que
l'Ajuntament està complint la normativa, ja que informa i aplica en les clàusules de
concessió el supòsit que, en el cas que hi hagi una subcontractació, l'empresa ha
d'informar dels riscos i de totes aquelles mesures de seguretat de l'obra o treball de
què es tracti.
Acaba dient que no hi ha cap problema per respondre la pregunta i que, en cas que
alguna pregunta s'hagi deixat de contestar, per un oblit, el senyor Serra pot plantejar-la
en les reunions de les Comissions Informatives. Afegeix que el senyor Serra el coneix
i, per tant, sap que mai ha deixat de respondre cap pregunta.
El senyor Serra i Rovira diu que no cal allargar més aquesta qüestió, però que el
tema és molt més complex que això, ja que l'obligació a la qual es refereix al senyor
Irujo ja és obligatòria des de fa molts anys.
Demana que es llegeixi la pregunta que va formular, ja que existeixen dues
disposicions normatives, que van més a fons en aquest tema.
Diu que, dins de les seves funcions de fiscalització de l'equip de govern, planteja
aquesta pregunta i que, si el senyor Irujo ho vol, poden reunir-se un dia perquè el
regidor faci l'explicació corresponent sobre aquest tema.
L'alcalde diu al senyor Serra que, si ho vol, en la propera reunió de la Comissió
Informativa li entregarà aquesta informació per escrit, en la mesura que el tarannà que
ha tingut sempre aquest equip de govern, davant les preguntes que se li formulen,
malgrat que es presentin dos minuts abans de la sessió plenària, ha sigut el de donarhi resposta, i, per tant, no ha pretès mai ocultar res.
Afegeix que una cosa diferent és que la resposta que dóna l'equip de govern no
satisfaci al senyor Serra, el qual pot opinar el que vulgui, com qualsevol altra persona.
A continuació, i abans de tancar la sessió, l'alcalde comunica que probablement no es
realitzarà cap sessió extraordinària del ple de la Corporació abans d'acabar el mes de
juliol, i desitja bones vacances als membres corporatius i als periodistes presents al
Saló de Sessions.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 hores i
20 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i
correlativament fins el ............
El secretari general accidental

Vist i plau
L’alcalde
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