Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 20 de gener
del 2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per
celebrar la sessió número 1 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
José Luis Irujo i Fatuarte
Josep Ramon Mora i Villamate
Francesc Caballo i Molina
Ignasi Perramon i Carrió

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

Montserrat Pons i Vallès
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Francesc de Puig i Viladrich
Antoni Llobet i Mercadé
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Rosa Maria Carné i Barnaus
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general
Sr.

Manuel Paz Taboada

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS
Sra. Aida Guillaumet i Cornet

El senyor Llobet i Mercadé s’incorpora a la sessió a les 20 h i 26 min, durant el debat
de l’assumpte inclòs a l’ordre del dia amb el número 3.2.1.
El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit al
tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió extraordinària celebrada el 2 de desembre del 2002, que s’ha entregat als
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte el seu contingut.
En no formular-se’n cap, l’acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 23
membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS AD OPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 50, 51, 52, 53 I 1
CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23 I 30 DE DESEMBRE DEL 2002 I 7
DE GENER DEL 2003, 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 Comissió de
Govern en les seves sessions núm. 50, 51, 52, 53 i 1 corresponents als dies 9, 16, 23 i
30 de desembre del 2002 i 7 de gener del 2003, respectivament, pel repartiment que
de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’alcaldepresident i els regidors 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)

ASSUMPTES CONTENCIOSOS

a.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS
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2.3

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 18 DE
DESEMBRE
DE
2002,
SOBRE
PERSONACIÓ
D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
319/2002-E INTERPOSAT PER LA SENYORA MA. PILAR RIUS PASTOR,
CONTRA LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA ANSELM
CLAVÉ I CARRER URGELL.

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 davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, amb el número 319/2002-E
interposat per la Sra. Mª PILAR RIUS PASTOR contra la imposició, ordenació i
liquidació de contribucions especials per a l’execució de les obra “Projecte de
remodelació de la Plaça Anselm Clavé i c/ Urgell”.
2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, 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.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.4

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 30 DE
DESEMBRE
DE
2002,
SOBRE
PERSONACIÓ
D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
176/2001 INTERPOSAT PER LA SENYORA MARIA VILALTA FUIXENCH,
CONTRA RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA QUE
FIXAVA EL PREU JUST DE LA FINCA DE LA PLAÇA MAJOR, NÚM. 4.

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 davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, amb el número 176/2001
interposat per la Sra. MARIA VILALTA FUIXENCH contra la resolució del Jurat
d’Expropiació de Catalunya, de data 23-01-01, per la qual es fixava el preu just de la
finca de la Plaça Major, núm. 4, baixos, 3a. de Manresa.
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, senyor
ENRIC ALOY i BOSCH, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.5

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 30 DE
DESEMBRE
DE
2002,
SOBRE
PERSONACIÓ
D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER LA
SENYORA JOSEFA MARTÍNEZ MANCEBO CONTRA SENTÈNCIA QUE
DESESTIMAVA EL RECURS INTERPOSAT CONTRA LA DECLARACIÓ DE
L’ESTAT DE RUÏNA DE L’EDIFICI DEL CARRER RAJADELL, NÚM. 23-25.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat per JOSEFA MARTÍNEZ MANCEBO, contra la Sentència de 10
d’octubre de 2002, que va desestimar el recurs interposat contra la declaració de
l’estat de ruïna de l’edifici situat al carrer Rajadell núm. 23-25, davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Segon.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l'acord anterior, i
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT
CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de
referència.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
a.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.6

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 2 DE
DESEMBRE DE 2002, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL
18-10-02 PEL TSJC, QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1582/97 INTERPOSAT PER LA
SENYORA
MA.
TERESA BRUNET PLADELLORENS, CONTRA
DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.

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 18 d’octubre de
2002 per la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 1.582/97 interposat per la Sra. Mª TERESA BRUNET
PLADELLORENS, contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 02-06-97,
desestimatòria de la reclamació d’una indemnització sol·licitada per lesions sofertes a
conseqüència d’una caiguda a la via pública, condemnant a l’Ajuntament de Manresa a
abonar la quantitat de 1.038.740’-ptes equivalents a 6242,95 €, incrementada amb els
termes indicats al cos de la sentència, 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)

PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
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2.7

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 17 DE
DESEMBRE DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 577 I 642, PER TAL DE
GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE
FALTES 753/2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“Primer.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 577 i 642, 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 Judici de
Faltes 753/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de les
diligències dels Mossos d’Esquadra per desobediència als agents de l’autoritat i
amenaces de què van ser objecte per part del Sr. Antonio Fernández López, el dia
23/03/02, al c/ Sant Jaume núm. 47, en l’exercici de llurs funcions com a agents de la
Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies
Locals.
Segon.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de
la policia local números 642 i 577, en el Judici de Faltes núm. 753/2002.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
b)

HISENDA

2.8

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ CONJUNTA DE L’ALCALDE I
DEL TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 9 DE DESEMBRE DE 2002,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 41//2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 41/2002, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides, de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb el
150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l'empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”
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PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 41/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
313.7.623
313.7.625
323.0.226
323.0.221
313.1.227.07
313.1.480.00
322.4.131
322.4.160.00
322.5.131
322.5.160.00
322.0.221
322.0.222
322.1.131
422.1.213

Denominació
Residències Avis R.Miró i Catalunya.Maquinària, instal. i utillatge
Residències Avis R.Miró i Catalunya.Mobiliari i estris
Programa promoció de la dona.- Despeses
diverses
Programa promoció de la dona.Subministraments
Acció Social - Benestar Social.- Altres
Acció Social - Benestar Social.Associacions benefiques i assistenc,
Programes de formació.- Laboral eventual
Programes formació.- Seguretat Social Personal Laboral
Altres programes.- Laboral eventual
Altres programes.- Seguretat Social Personal Laboral
Serveis ocupació-Estructura gener al.Subministraments
Serveis ocupació-Estructura general.Comunicacions
Tallers d'ocupació.- Laboral eventual

Crèdit
actual
5.500,00

Augment
150,00

1.000,00
6.912,00

150,00
150,00

6.010,00
292.095,00

Baixa

7.000,00

299.095,00 Factures Xec-Servei

44.905,00

1.800,00

17.150,00

620,00

118.555,00
38.469,00

46.705,00 Contracte monitor Formació Ocupacional F.
Pous
17.770,00 Seguretat Social monitor Formació Ocupac.
F.Pous
1.800,00 116.755,00 Per atendre partida 322.4.131
620,00

1.025,00

16.655,00 Subministraments exercici 2002

16.140,00

1.210,00

17.350,00 Despeses de comunicacions exerc.2002

226.139,00

2.235,00 223.904,00 Per atendre partides 322.0.221 i 322.0.222

413.2.227.07
413.7.227.07

Prevenció de la zoonosis.- Altres

31.805,00

1,00

622.3.489.09

Fires i promoció del comerç.- Suport
comerç nucli antic
Fires i promoció del comerç.- Altres
transferències
Mercat Puigmercadal.- Edificis i altres
construccions

18.030,00

12.359,20

622.4.632

37.849,00 Per atendre partida 322.4.160.00

15.630,00

23.800,00

622.3.489

5.860,00 Per atendre partida 323.0.226

7.000,00 136.738,00 Per atendre partida 313.1.227.07

Ensenyament bàsic.- Maquinària,
instal.lacions i utillatge
Ensenyament bàsic,. Edificis i altres
construccions
Centre de Medicina Esportiva.- Altres

422.1.212

850,00 Per atendre partida 313.7.623
7.062,00 Consignació insuficient

150,00

143.738,00

Crèdit
Causes
definitiu
5.650,00 Consignació insuficient

12,00

49.400,00

12,00

9.015,00

1,00

182.694,42

49.412,00 Consignació insuficient
9.016,00 Consignació insuficient

12.959,20

600,00

31.804,00 Per atendre par tida 413.2.227.07
5.670,80 Consignació sobrant
195.653,62 Subvencions de suport al nucli comercial

600,00
24.927,20

23.788,00 Per atendre partida 422.1.212

0,00 Consignació sobrant

24.927,20

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 41/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introd uïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 41/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.751.017,73

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.394.729,54

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.322.021,26

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.192,37

Capítol 4.- Transferències

13.012.275,31

Capítol 4.- Transferències

3.696.507,05

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.976.508,84

Capítol 8.- Actius financers

13.836.064,68
3.732.914,34
36.061,00

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

Capítol 9.- Passius financers

11.373.717,07

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

66.553.203,78

TOTAL ...................………...........................................

66.553.203,78
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2.9

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ CONJUNTA DE L’ALCALDE I
DEL TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 18 DE DESEMBRE DE 2002,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 42/2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 42/2002, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de
Personal, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb el
150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l'empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 42/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
121.0.120

Denominació

Crèdit
actual
Retribucions 782.509,20

Augment

Baixa

Crèdit
Causes
definitiu
4.945,00 777.564,20 Per atendre partida 121.0.151 i 451.1.120

121.0.151

Administració
General.bàsiques
Administració General.- Gratificacions

49.456,00

3.600,00

451.1.120

Biblioteques i arxius.- Retribucions bàsiques

35.808,00

1.345,00

322.1.131

Tallers d'Ocupació.- Laboral Eventual

751.0.131

Turisme.- Laboral Eventual

43.414,00

740,00

44.154,00 Consignació insuficient

622.3.131

Fires i Promoció del Comerç.- Laboral
Eventual

26.431,31

471,00

26.902,31 Consignació insuficient

223.904,00

53.056,00 Consignació insuficient
37.153,00 Consignació insuficient
1.211,00 222.693,00 Per atendre partides 751.0.1 31 i 622.3.131

6.156,00

6.156,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 42/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 42/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.751.017,73

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.394.729,54

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.322.021,26

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.192,37

Capítol 4.- Transferències

13.012.275,31

Capítol 4.- Transferències

3.696.507,05

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.976.508,84

Capítol 8.- Actius financers

13.836.064,68
3.732.914,34
36.061,00
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Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

Capítol 9.- Passius financers

11.373.717,07

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

66.553.203,78

TOTAL ...................………...........................................

66.553.203,78

c)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.10

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 17 DE
DESEMBRE DE 2002, PER LA QUAL S’INTERESSA DEL SENYOR CARLOS
BLASCO CANO, LA CONTINUÏTAT DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER. Interessar el senyor CARLOS BLASCO CANO (DNI 39 313 306, domiciliat
al carrer General Prim, 42 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatari de la
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la plaça
Catalunya, de Manresa, la continuïtat de l'esmentada concessió fins a 31 de desembre
de 2003, en les mateixes condicions que actualment regeixen aquest contracte.
SEGON. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que tingui lloc a l'efecte del seu coneixement.”
2.11

DONACIÓ DE COMPTE DELS ESCRITS DEL GABINET DEL PRESIDENT I
DEL CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
DE 3 I 17 DE DESEMBRE DE 2002, RESPECTIVAMENT, EN RELACIÓ AMB
LA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE SOBRE EL RETORN
DELS “PAPERS DE SALAMANCA”.

El secretari dóna compte de l’escrit de la senyora Mercè del Río i de l’escrit del senyor
Jordi Vilajuana i Rovira, el contingut dels quals queda reproduït en el punt de l’ordre
del dia.
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 PARTICIPACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT COM A MEMBRE ADHERIT A
L’ASSOCIACIÓ AGÈNCIA DE QUALITAT D’INTERNET (IQUA) I
APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de desembre del 2002, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 21 d’octubre es va constituir l’associació Agència de Qualitat
d’Internet (IQUA), la qual és integrada per diversos ens fundadors i membres adherits,
i té com a finalitat promoure el desenvolupament de la xarxa amb el propòsit de
garantir-ne la qualitat, actuar com a plataforma d’expressió i col·laboració entre els
diversos agents que operen a Internet, i fomentar la universalització, l’accessibilitat i la
qualitat dels seus continguts.
Atès que, per a l’acompliment d’aquesta finalitat, l’Agència té atribuïdes com a funcions
fomentar l’autoregulació d’àmbit global i sectorial (la coregulació en aquells casos
estrictament necessaris), garantir la qualitat dels continguts, mitjançant eines com ara
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el segell de certificació de qualitat, i establir mecanismes d’arbitratge i mediació en cas
de conflicte (amb caràcter subsidiari als sistemes de mediació ja existents).
Atès que poden ser membres adherits de l’Agència totes aquelles persones físiques o
jurídiques que s’incorporin a l’Agència a través de la seva participació en els Grups
Sectorials i en el Consell Assessor, sense que concorri en ells la condició d’associat.
Atès que, des de la regidoria de Política universitària de l’Ajuntament de Manresa, es
té interès en què aquest Ajuntament participi com a membre adherit a l’Agència.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d’associacions, l’Ajuntament de Manresa, en tant que persona jurídica pública, pot
promoure i participar en la constitució d’associacions i ésser-ne membre.
Atès que els estatuts de l’associació són conformes amb les prescripcions que, amb
caràcter general, s’estableixen a la Llei 7/1997, de 18 de juny, esmentada.
Atès que el fet de ser membre adherit de l’associació no comporta cap obligació
patrimonial per part de l’Ajuntament.
Atès que, per tal de ser membre adherit de l’Agència, prèviament cal formalitzar el
Conveni d’adhesió a l’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA).
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
L’alcalde president, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, proposa al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
Primer.- PARTICIPAR com a membre adherit a l’associació Agència de Qualitat
d’Internet (IQUA).
Segon.- APROVAR la minuta del Conveni d’adhesió a l’Agència de Qualitat d’Internet
(IQUA), a subscriure entre l’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA) i l’Ajuntament de
Manresa.
Tercer.- FACULTAR el Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde president, per la signatura de tota
la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.
Quart.- DESIGNAR la Sra. Montserrat Pons i Vallès com a representant de
l’Ajuntament de Manresa als òrgan de participació de l’associació Agència de Qualitat
d’Internet (IQUA), en qualitat de regidora de Política universitària i noves tecnologies.”
Clàusules
I.

L’entitat Ajuntament de Manresa s’adhereix a les finalitats que persegueix l’Agència de Qualitat d’Internet
(IQUA) i, d’acord amb el que estableixen els Estatuts d’aquesta, exerceix la condició de Membre Adherit i és
representada en els òrgans de participació previstos en els Estatuts i el Reglament intern de l’Agència.

II.

Les parts sotasignants acorden l’adopció i aplicació del Codi de Conducta sobre la prestació de serveis a
Internet (en endavant, Codi de Conducta), la justificació del qual, així com els principis generals i l’aplicació, es
recullen en l’annex que acompanya aquest document i que signen totes les parts atorgants, considerant-se que
forma part íntegra d’aquest conveni d’adhesió.

III.

Les parts sotasignants s’obliguen a oferir als usuaris d’Internet la possibilitat d’utilitzar tecnologies existents en
el mercat per tal de limitar l’accés des del seu receptor a continguts nocius per als menors, així com qualsevol
altre sistema de protecció i garantia de compliment del present conveni que l’Agència estimi oportú.
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IV.

L’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA) convocarà periòdicament l’entitat Ajuntament de Manresa per tal de
dialogar sobre l’aplicació i el compliment del Codi de Conducta amb la finalitat d’establir criteris homogenis
d’aplicació. Fruit d’aquest diàleg permanent i en funció del desenvolupament constant d’Internet, l’Agència es
reserva la possibilitat de revisar anualment el Codi de Conducta i sotmetre’l posteriorment a la signatura de les
entitats adherides.

V.

L’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA) es compromet a elaborar regles, guies o recomanacions de bona
pràctica que orientin en el respecte als principis del Codi de Conducta.

VI.

La vigència d’aquest Conveni és d’un any, a comptar de la data de la seva signatura, prorrogable tàcitament
sempre que una de les parts denunciï que amb un mes d’antelació a la data de finalització.

VII.

Seran causes de resolució del present conveni el mutu acord entre les parts, així com la denúncia de
l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant avís previ comunicat de forma fefaent. Així mateix,
l’incompliment de les clàusules que obliguen l’entitat o de qualsevol altre aspecte contemplat en el Codi de
Conducta general o en els codis sectorials, determinarà la retirada temporal o definitiva del distintiu de
certificació de qualitat.

VIII.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present conveni, en aquells
casos en què no s’arribi a l’acord de les entitats que han de formalitzar-lo, resten subjectes a la jurisdicció
competent.”

La senyora Pons i Vallès explica que l’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA) es va
constituir el passat mes d’octubre i que té entre les seves finalitats la d’implementar un
sistema de certificació de qualitat al qual pugui sotmetre’s qualsevol persona física o
jurídica, que exerceixi la seva activitat en l’àmbit d’Internet; col.laborar en la defensa
dels drets dels agents i usuaris de la xarxa, inclosos els relatius a la propietat
intel·lectual; realitzar estudis, informes, recomanacions i propostes relatius al
funcionament de la xarxa i dels seus continguts; actuar com a plataforma de debat i
reflexió per als agents i usuaris d’Internet; rebre i tramitar les queixes i suggeriments
realitzats pels usuaris d'Internet, i fins i tot l’exercici de la funció arbitral, en el seu cas.
Diu que, en qualsevol cas, l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a aquesta Agència té
un efecte bàsicament testimonial, en el sentit que aquest Ajuntament es compromet a
vetllar per la qualitat de les admissions a Internet i per complir el codi de conducta que
aquesta Agència ha adoptat com a primera premissa del seu funcionament.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen per
considerar que, a part de la proposta de conveni, els punts que apareixen i que donen
sentit a aquest Codi de Conducta és l’adient.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 3.1.2 i 3.1.3 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
3.1.2 INTERPOSICIÓ DE RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS
DAVANT EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
CONTRA LA GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL I CONSELLERIA D’ENSENYAMENT – EN
RECLAMACIÓ DE DEUTES.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 13 de gener del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“En escrit de 24 d’octubre de 2002, la Tresorera informa que el Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya té contrets diversos deutes
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amb l’Ajuntament, per un import de principal de 4.275, 34 €, i demana que es practiqui
requeriment de pagament o que es facin les actuacions que siguin convenients.
El dia 30 d’octubre de 2002 es va practicar requeriment de pagament al Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat i en ell s’advertia que si es rebutjava es
consideraria oberta la via contenciosa-administrativa contra la inactivitat de
l’Administració.
No és possible seguir procediment executiu contra la Generalitat de Catalunya, segons
disposen els articles 44.1 de la Llei General Pressupostària i 13.3 del Decret Legislatiu
9/1994, de 13 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (LFC). Cal promoure una condemna judicial per fer possible el cobrament,
d’acord amb l’article 23.2 LFC, que disposa l’exigibilitat del pagament de les
obligacions econòmiques de la Generalitat quan “resultin de l’execució del pressupost,
de sentència judicial ferma o d’operacions de tresoreria”. La sentència que estableixi
obligacions a càrrec de la Generalitat s’haurà de complir puntualment, i en el cas que
en el pressupost faltés el crèdit corresponent, se sol·licitarà del Parlament un
suplement de crèdit o un crèdit extraordinari, dins dels tres mesos següents a la
notificació de la resolució, segons disposa l’article 24 LFC.
La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa
(LJ) dóna als interessats la possibilitat d’exigir davant la jurisdicció contenciosaadministrativa el compliment d’una obligació, en el seu article 29.1., possibilitat que
existiria igualment segons les normes generals del procediment administratiu, ja que
l’Ajuntament ha requerit el pagament d’un deute, que no s’ha satisfet, i l’Administració
deutora no ha contestat, de manera que ens trobem davant d’un acte presumpte de la
Generalitat de denegació d’una sol·licitud de pagament i, per tant, impugnable segons
l’article 25.1 LJ.
L’article 44.1 LJ disposa que en els litigis entre Administracions públiques no es podrà
interposar recurs en via administrativa, però es podrà fer un requeriment previ perquè
“...iniciï l’activitat a què estigui obligada”. Aquest requeriment es considerarà rebutjat si
dins del mes següent a la seva recepció no es fos contestat (article 44.3 LJ), i a partir
d’aquest moment s’iniciarà el termini de dos mesos per interposar el recurs contenciósadministratiu (article 46.6 LJ). En aquest cas, el requeriment es va practicar el dia 4 de
novembre de 2002, i encara no ha estat contestat, de manera que resta oberta la via
contenciosa-administrativa.
Pel que fa a l’òrgan judicial competent, la matèria de què tracta aquest recurs no està
expressament contemplada als articles que atribueixen la competència objectiva, de
manera que s’ha d’aplicar la clàusula residual de l'article 10.1.a) LJ i considerar que
s’ha de presentar el recurs davant la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de Justícia, que en coneixerà en única instància.
Han recaigut ja diverses sentències en litigis promoguts per l’Ajuntament de Manresa
en idèntics supòsits, en sentit condemnatori de l’Administració deutora, com ara la
sentència dictada el dia 20-06-02 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra
el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, la
sentència dictada el dia 17-07-00 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de
Barcelona contra l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i la sentència dictada
el dia 14-04-00 pel Jutjat Central núm. 2 contra l’Inem.
La sentència dictada pel Tribunal Suprem el dia 26 de juliol de 2002 s’ha pronunciat en
el sentit que quan ens trobem davant de relacions interadministratives de conflicte cal
entendre que les pretensions deduïdes per una Administració pública front l’acte
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exprés o presumpte d’altra Administració, estan incloses en l’àmbit de la clàusula
general atributiva de competència a l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu,
continguda a l’art. 1 LJ i 9.4 LOPJ. La mateixa sentència reconeix el problema pràctic
que suposa per a l’execució forçosa dels actes administratius, el determinar si són
aplicables els mitjans d’execució forçosa previstos a la LRJ-PAC per a imposar el
compliment forçós d’obligacions a altra Administració pública, que és també titular de
potestats administratives i de prerrogatives.
L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així
com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya (LMC), en el
mateix sentit.
Els articles 21 i 22 LBRL, l’article 23.1. f) del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril
(TRRL) i l’article 50.2. l) LMC que estableixen les regles d’atribució de competència en
matèria d’exercici de les accions administratives i judicials.
El Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i d’Assessorament ha emès informe jurídic,
segons disposa l'article 54.3 TRRL.
L’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- INTERPOSAR recursos contenciosos administratius davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós -Administratiu, contra les administracions
públiques que a continuació s’especifiquen en reclamació dels deutes que també es
relacionen tot seguit:
Expedient Quantia
Administració deutora, demandada en el recurs contenciós
0603F/AAC 4.275,34 euros Departament de Sanitat i Seguretat Social (Generalitat)
0703F/AAC 36.113,04 euros Conselleria d’Ensenyament (Generalitat)
2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en els recursos contenciosos-administratius esmentats
a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en els recursos contenciosos-administratius de referència.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada per l’alcalde al
dictamen, que, transcrita, diu el següent:
“Mitjançant dictamen subscrit per l’Alcalde-president el dia 13 de gener de 2003 es
proposa al Ple de la Corporació que acordi la interposició de dos recursos
contenciosos-administratius contra la Generalitat de Catalunya, un d’ells per deutes del
Departament de Sanitat i Seguretat Social per un import de 4.275,34 € i l’altre per
deutes de la Conselleria d’Ensenyament d’un import de 36.113,04 €
La Tresorera municipal ha emès informe, el dia 20 de gener de 2003, segons el qual el
Departament de Sanitat i Seguretat Social ha satisfet tots els deutes que tenia contrets
amb l’Ajuntament de Manresa, entre ells els d’import de 4.275,34 € que corresponen
als que es refereix el dictamen que s’ha citat, de manera que és innecessari interposar
el recurs contenciós -administratiu referit a aquells deutes.
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L’article 97.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, disposa que les
propostes de modificació d’un dictamen o proposició s’anomenaran esmenes i poden
presentar-se abans d’iniciar-se la deliberació de l’assumpte, i l’article 53.e) del
Reglament Orgànic Municipal disposa que les esmenes poden ser de substitució,
addició o modificació i constaran de fonaments i resolució que es proposa.
És per això que proposo al Ple de la Corporació que es modifiqui el punt primer del
dictamen esmentat, en el sentit que s’acordi interposar recurs contenciós-administratiu
únicament contra la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per
l’import que en ell s’hi indica, i que se suprimeixi la referència al Departament de
Sanitat i Seguretat Social, per haver estat satisfets íntegrament els deutes a què es
referia l’acord.”
3.1.3 INTERPOSICIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ EN INTERÈS DE LLEI DAVANT
DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA SENTÈNCIA QUE RESOL
DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 702/99
INTERPOSAT PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA EL MINISTERIO DE
JUSTICIA, PER LA RESOLUCIÓ PRESUMPTA DENEGATÒRIA DEL
REQUERIMENT EN RECLAMACIÓ DEL PAGAMENT DEL DEUTE
TRIBUTARI PER UN IMPORT DE 5.405,48 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de gener del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha
dictat la sentència núm. 1100 el dia 25 d’octubre del 2002 que resol desestimar el
recurs contenciós administratiu núm. 702/99 interposat per aquest Ajuntament contra
el MINISTERIO DE JUSTICIA, per la resolució presumpta desestimatòria del
requeriment en reclamació del pagament del deute tributari per un import de 5.405,48
€.
La sentència esmentada entén que l’article 29 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa (LJ) no és d’aplicació en aquest
supòsit concret, perquè el deute que es reclama no és una prestació i, a més, precisa
de la corresponent liquidació o acte aplicatiu que determini la seva exacta quantia en
relació als paràmetres que configuren la base imposable del tribut, tipus impositiu etc.
Tanmateix, el Tribunal no ha tingut en compte que la reclamació de l’Ajuntament és de
quantitat, i no s’ha de relacionar amb els elements que configuren el deute tributari, ja
que això correspon al procediment que ja es va seguir en el seu moment, i que va
acabar amb un acte administratiu que va esdevenir ferm, per no haver estat impugnat
per l’Administració deutora. El mateix podria dir-se respecte del fonament de dret
tercer de la sentència, que diu que caldria resoldre totes les qüestions relacionades
amb la meritació i pagament del tribut, ja que l’advocat de l’estat va oposar en seu
judicial circumstàncies que afecte els subjectes obligats o els tràmits de l’impost.
Tanmateix, això no significa que el Tribunal hagués d’entendre que existia una
controvèrsia en aquesta matèria que calia dilucidar, ja que aquest tipus de qüestions
les hauria d’haver formulat la contrària en un hipotètic recurs contra la liquidació.
D’altra banda, tampoc pot treure’s la conclusió que l’Ajuntament ha exercit una acció
fonamentada exclusivament en l’article 29 LJ, i desestimar el recurs perquè “no
encaixa” en aquella acció. Entenem que l’esmentat precepte és una norma processal, i
no substantiva, i que la seva finalitat consisteix en donar un camí processal per
accionar contra la inactivitat administrativa, però no per fonamentar, en sí mateix, una
demanda exclusivament basada en aquella inactivitat. La negativa de satisfer el deute
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ha generat un acte presumpte impugnable segons les normes generals de la Llei
Jurisdiccional, d’acord amb l’article 25.1 LJ. La pretensió de l’Ajuntament es dedueix
en relació a una actuació –en aquest cas, manca d’actuació- d’una Administració
pública, subjecta al dret administratiu, com exigeix l’article 1 LJ per entendre
competent la jurisdicció conteciosa-administrativa. Així s’ha pronunciat la recent
Sentència del Tribunal Suprem, dictada el dia 26 de juliol de 2002, en el sentit que en
el cas de relacions interadministratives de conflicte, la competència ve determinada
per l’article 9.4 LOPJ i 1 LJ, pronunciament judicial que reconeix també el problema
pràctic que suposa per a l’execució forçosa dels actes administratius el determinar si
són aplicables els mitjans d’execució forçosa previstos a la LRJ-PAC per a imposar el
compliment forçós d’obligacions a altra Administració pública, que també és titular de
potestats administratives i de prerrogatives.
En tot cas, la pretensió de l’Ajuntament no estava fonamentada en l’article 29 LJ, sinó
en l’obligació de satisfer els deutes, de manera que també s’incorre en una
incongruència per haver fonamentat la decisió únicament en aquella norma processal,
amb infracció de l’article 67.1 LJ, ja que no decideix totes les qüestions controvertides,
i també de l’article 218 LEC, que obliga els jutges a resoldre conforme a la causa
petendi i a les normes aplicables al cas.
Han recaigut ja diverses sentències en litigis promoguts per l’Ajuntament de Manresa
en idèntics supòsits, en sentit condemnatori de l’Administració deutora, com ara la
sentència dictada el dia 20-06-02 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra
el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, la
sentència dictada el dia 17-07-00 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de
Barcelona contra l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i la sentència dictada
el dia 14-04-00 pel Jutjat Central núm. 2 contra l’Inem.
L’article 100.1 LJ disposa que les sentències dictades per les Sales del contenciósadministratiu des Tribunals Superiors de Justícia que no siguin susceptibles dels
recursos de cassació ordinaris podran ser impugnades per l’Administració pública
territorial que tingui interès legítim en el assumpte, mitjançant un recurs de cassació en
interès de la Llei, quan s’estimi greument danyosa per a l’interès general i errònia la
resolució dictada. S’ha argumentat ja que la sentència del TSJ es considera errònia, i
el dany que pot produir a la hisenda municipal és evident, per impossibilitar el
cobrament d’uns deutes públics que les altres Administracions públiques tenen
l’obligació de satisfer.
L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets,
així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya
(LMC), en el mateix sentit.
Els articles 21 i 22 LBRL, l’article 23.1. f) del text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18
d’abril (TRRL) i l’article 50.2. l) LMC estableixen les regles d’atribució de competència
en matèria d’exercici de les accions administratives i judicials.
El Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i d’Assessorament ha emès informe
jurídic, segons disposa l'article 54.3 TRRL.
L’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR LA INTERPOSICIÓ de recurs de cassació en interès de la Llei
davant el Tribunal Suprem, contra la sentència núm. 1100 dictada el dia 25 d’octubre
de 2002 per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid, que resol desestimar el recurs contenciós administratiu
núm. 702/99 interposat per aquest Ajuntament contra el MINISTERIO DE JUSTICIA,
per la resolució presumpta denegatòria del requeriment en reclamació del pagament
del deute tributari per un import de 5.405,48 €.
Segon.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, Procurador
dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs de cassació esmentat
anteriorment, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs de
cassació de referència.”
El senyor Canongia i Gerona manifesta que els dos dictàmens són similars, si més
no, quant al seu origen, i explica que es tracta de deutes d’altres Administracions
respecte a aquest Ajuntament, derivats d’impostos no pagats, concretament l’impost
sobre construccions i obres, que han estat realitzades per diferents Administracions.
Quant al primer dictamen, explica que fa referència al Departament de Sanitat i
Seguretat Social i a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i diu
que el 30 de desembre de l’any passat, el primer va fer front al deute tributari i, per
tant, es proposa la modificació del dictamen mitjançant l’esmena que ha llegit el
secretari, en el sentit de no fer-hi constar aquella Administració. Afegeix que, en
conseqüència, només queda pendent el corresponent a la Conselleria d’Ensenyament.
Pel que fa al segon dictamen, diu que es tracta de presentar un recurs de cassació
davant d’una sentència desfavorable als interessos municipals, donat que el Ministerio
de Justicia no ha fet front al pagament de 5.405,48 euros en concepte d’ICIO.
Comenta que l’Ajuntament de Manresa té l’obligació de presentar aquest recurs de
cassació, ja que anteriors antecedents sempre han donat la raó a aquesta
Administració, en el sentit que qualsevol Administració ha d’afrontar tots els deutes
tributaris que tingui respecte a altres Administracions i, per tant, creu que en defensa
dels legítims interessos de l’Ajuntament, en un cas cal presentar un recurs contenciós
administratiu per demanar el pagament esmentat i, en l’altre cas, un recurs de
cassació.
Finalment, demana el vot afirmatiu dels membres presents als dos dictàmens.
Se sotmet primerament a votació l’esmena de l’alcalde presentada al dictamen número
3.1.2, que s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
A continuació, se sotmeten a votació els dictàmens número 3.1.2 i 3.1.3, els quals
s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents, pel que esdevenen en acords
plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.4 AUTORITZACIÓ DE LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A
LA REALITZACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL PER AL
FINANÇAMENT DEL COBRIMENT DE LA PISCINA A L’AIRE LLIURE, AMB
UN PRESSUPOST TOTAL DE 90.219,26 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 de gener del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
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“Atès que, en data 18 de novembre, el Ple de la Corporació va aprovar la minuta del
conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i el Club Natació
Manresa per al finançament del cobriment de la piscina a l’aire lliure de 25 x 12 m amb
una coberta d’hivern que permeti ser desmuntable durant el període d’estiu, amb un
pressupost total de 90.219,26 EUR, al mateix temps que va condicionar l’executivitat
de les aportacions de l’Ajuntament de Manresa previstes al pacte setè de la minuta del
conveni a la prèvia aprovació i autorització de la modalitat de despesa plurianual.
Atès que, d’acord amb el pla financer de la minuta del conveni, l’Ajuntament de
Manresa es compromet a finançar al projecte mitjançant la concessió d’una subvenció
de 90.219,26 EUR, a fer efectiva en tres anualitats de 45.076 EUR per a l’any 2002, de
22.600 EUR per a l’any 2003 i de 22.543,26 EUR per a l’any 2004.
Atès que existeix al pressupost de l’exercici 2003 consignació suficient a les partides
452.2.789/02 i 452.2.789 per atendre les anualitats del conveni corresponents als
exercicis 2002 i 2003.
Atès que la despesa que es proposa realitzar compleix amb els requisits que preveu
l’article 155.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, per a poder autoritzar la modalitat de despesa plurianual.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal
l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per la realització de les transferències de
capital previstes al conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i el
Club Natació Manresa per al finançament del cobriment de la piscina a l’aire lliure de
25 x 12 m amb una coberta d’hivern que permeti ser desmuntable durant el període
d’estiu, amb un pressupost total de 90.219,26 EUR, d’acord amb la següent distribució
plurianual:
Exercici 2003 ........................................
Exercici 2004 ........................................

67.676,00 EUR
22.543,26 EUR “

El senyor Canongia i Gerona recorda que en un Ple anterior es va aprovar un
conveni de col·laboració amb el Club Natació Manresa, per substituir l’antic globus de
la piscina per una estructura més sòlida, a fi de cobrir la piscina a l’aire lliure, i diu que
amb aquest dictamen es presenta la plurianualitat d’aquell acord per cobrir les
necessitats pressupostàries que això suposa.
El senyor de Puig i Viladrich pregunta si hi ha projecte d’aquesta cobertura.
L'alcalde respon que en aquest cas és el Club Natació qui fa la inversió i es fa una
transferència de capital, per tant és un projecte del Club Natació, i afegeix que es
tracta d’una estructura prefabricada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

3.2.1 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
AJUNTAMENT PER A L’ANY 2003.

DE

PERSONAL

D’AQUEST

Tal com consta en el començament de l’acta, el senyor Llobet i Mercadé s’incorpora a
la sessió durant el debat d’aquest assumpte.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració del 10 de
gener del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“El proppassat 2 de desembre de 2002 el Ple de la Corporació Municipal va aprovar la
Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2003.
El text de l’Acord sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i
el Conveni col·lectiu del personal laboral per als anys 2001-2003, preveu la realització
d’una revisió de les funcions dels llocs de treball, per tal de determinar aquells llocs
que de forma manifesta i continuada exerceixen funcions a un lloc de treball de
superior categoria, determinant-se el nombre i categoria de les places a crear sobre la
base d’una anàlisi comparativa entre les funcions efectivament realitzades i aquelles
que es defineixen en el manual de funcions, i prèvia negociació amb les organitzacions
sindicals.
Atès que s’ha arribat a un acord amb la representació del personal.
En els mateixos acords es preveu que l’accés a les places esmentades es realitzarà
mitjançant promoció interna.
És per això que cal crear a la Plantilla de personal les places per poder dur a terme els
processos de promoció interna necessaris.
La creació esmentada de places no comporta un increment real de plantilla, ja que en
el moment que s’executin els processos de promoció interna, les places d’origen
quedaran extingides.
Atès que adscrita als Serveis del Territori (Unitat de Medi Ambient) existeix una plaça
vacant de Tècnic/a especialista Delineant, que cal reconvertir en una de Tècnic/a
especialista de gestió especialitzada.
L’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós en matèria de Règim Local i l’art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost
durant l’any de la seva vigència, en motiu –entre d’altres- com a conseqüència
d’adopció de criteris d’organització administrativa interna.
En el pressupost del 2003 existeix crèdit suficient per fer front a la modificació
esmentada.
Per tot això, el tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
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1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2003, aprovada
per acord plenari de data 2 de desembre de 2002, en el sentit de crear les places
següents:
PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
28

Administratiu/iva

SUBESCALA AUXILIAR
1

Auxiliar

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES
1

Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada

CLASSE COMESES ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES
2

Tècnic/a especialista de gestió especialitzada

CLASSE COMESES ESPECIALS AUXILIARS TÈCNICS/IQUES
3

Auxiliar tècnic/a

PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)
PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
1

Tècnic/a de grau mitjà

PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
6

Tècnic/a especialista

PERSONAL D’OFICIS
15
3

Auxiliar tècnic/a
Oficial

En el moment que es cobreixen les places abans creades, mitjançant processos de
promoció interna, les places d’origen del personal promocionat quedaran extingides de
forma automàtica.
2.- Reconvertir, una plaça vacant de Tècnic/a especialista Delineant adscrita als
Serveis del Territori, en una de Tècnic/a especialista de gestió especialitzada.
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3.- Publicar aquestes modificacions al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
4.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor Irujo i Fatuarte presenta el dictamen dient que amb ell es pretén modificar
la Plantilla de personal, com a conseqüència dels programes de promoció interna que
la Corporació va estimar convenient aprovar i portar a terme en el període de vigència
de l’actual Acord sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de
l'Ajuntament de Manresa per al període 2001-2003, i del Conveni col·lectiu 2001-2003
per al personal laboral.
Manifesta que ja s’ha executat la primera part de la promoció interna i que resta
pendent la segona, que es durà a terme durant el 2003.
Comenta també que aquesta mesura no comporta cap increment real de Plantilla, ja
que en el moment en què s’executin els processos de promoció interna, s’extingiran
les places de promoció interna.
Informa que en el primer punt de la part resolutòria del dictamen consten les places de
nova creació, en el segon es reconverteix una plaça vacant de tècnic especialista
delineant, que està adscrita als Serveis del Territori, en una de tècnic especialista de
gestió especialitzada, a fi que aquest lloc de treball sigui més polivalent, en el sentit
que pugui ser ocupat per altres persones, que puguin desenvolupar aquesta tasca.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich pregunta si en aquest tipus de dictàmens és necessari
l’informe dels representants del personal, ja que no consta en la documentació
d’aquest expedient del Ple.
Comenta també que en l’informe de l’Interventor es fa palès que és necessari fer un
canvi de partides pressupostàries per poder dur a terme aquesta modificació de
Plantilla. En aquest sentit, pregunta si la modificació de crèdits que s’aprova en un
expedient posterior és la corresponent a aquest expedient.
Crida l’atenció respecte el fet que fa molt poc que es va aprovar el Pressupost
municipal i que ja s’aprova el primer expedient de modificació de crèdits.
Opina que, malgrat que aquest sigui un any especial, s’haurien pogut preveure
aquestes despeses en l’aprovació del Pressupost per a l’exercici del 2003.
Demana disculpes per la seva equivocació al senyor Canongia en el cas que no s’hagi
pogut preveure aquesta despesa, comenta al regidor d’Hisenda que l’Ajuntament de
Manresa potser estava pendent de la Llei de pressupostos de l’Estat, que condiciona
aquests aspectes.
Anuncia, finalment, el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen.
El senyor Irujo i Fatuarte comenta al senyor de Puig que, tal com es pot observar en
el dictamen, per concretar les places de nova creació de la Plantilla de personal, tenint
en compte que es tracta d’un programa de promoció interna, que reflecteix uns acords
previstos en l’Acord sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris
de l'Ajuntament de Manresa per al període 2001-2003 i en el Conveni Col·lectiu 20012003, per al personal laboral, s’ha fet la corresponent negociació amb els
representants del personal, però, en el cas de dictàmens que afecten a la Plantilla de
Personal no és preceptiu l’informe de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

19

Quant al fet que es modifiqui la Plantilla que es va aprovar al mes de desembre, ho
justifica dient que la determinació de les places que s’havien de requalificar l’havien de
fer en primer lloc els caps de servei, posteriorment, s’havia de sotmetre a la
consideració del Comitè de Direcció i finalment a la del Comitè de Valoració, del qual
formen part els representants del personal, que són els qui finalment han de donar el
vistiplau. Argumenta que aquesta és la causa per la qual al mes de desembre no va
poder quedar conclosa la Plantilla.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMS, 1 GMIC-V, 3
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1 APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SUBSCRIURE
AMB LA SENYORA FLORA FRANCH BESOLÍ DIRIGIT A ESTABLIR ELS
PARÀMETRES DE LA QUALIFICACIÓ COM A SISTEMA D’APARCAMENTS
D’UNS TERRENYS DE LA SEVA PROPIETAT SITUATS AL SECTOR DE LA
ROTONDA DE PRAT DE LA RIBA, I AL DESISTIMENT DEL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 846/2001.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 7 de gener
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, en data 23 de novembre de 1989, va subscriure
un conveni urbanístic amb la senyora Maria Asunción Pedemonte Ribas, per mitjà del
qual cedia de forma gratuïta a l’Ajuntament de Manresa uns terrenys de la seva
propietat, situats a la zona d’Els Dolors, de 8.616,69 m2 de superfície, qualificats pel
Pla general d’ordenació, part com a sistema general viari i aparcament, part com a
xarxa viària i part com a àrea d’aparcament.
Atès que com a contrapartida d’aquesta cessió, l’Ajuntament de Manresa es
comprometia a tramitar una Modificació del Pla general d’ordenació amb l’objecte
d’efectuar sobre la resta de la finca les requalificacions següents: uns terrenys de
4.200 m2, qualificats com a “àrea d’aparcaments perifèrics” (clau A1), passarien a ser
“zona industrial en illa tancada”, (clau 10a); una superfície de terreny de 8.222,5 m2,
qualificada com a “sistema ferroviari” (clau B), passaria a ser “àrea d’aparcaments
perifèrics” (clau A1).
Atès que, en compliment d’aquest conveni, l’Ajuntament de Manresa va redactar i
tramitar fins a l’aprovació provisional una Modificació del Pla general, amb la finalitat
de materialitzar les requalificacions pactades per les parts, però que, no obstant això,
un cop tramès l’expedient a la Generalitat de Catalunya, el Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques va emetre una resolució en data 7 d’agost de 1992
denegant l’aprovació definitiva de la Modificació en tràmit.
Atès que contra aquesta resolució l’Ajuntament de Manresa va interposar recurs
contenciós administratiu (núm. 441/93), a l’efecte que en fos declarada la seva nul·litat
i que la Generalitat de Catalunya hagués de procedir a l’aprovació definitiva de la
Modificació.

20

Atès que, en data 26 d’agost de 1992, mitjançant escriptura de compravenda atorgada
davant del notari Enrique Hernández Gajate, la senyora Florentina Franch Besolí va
adquirir els terrenys, fins ara propietat de la senyora Maria Asunción Pedemonte
Ribas, afectats per les determinacions del conveni de referència.
Atès que, en data 13 d’octubre de 1994, la senyora Maria Asunción Pedemonte Ribas
presentà un escrit davant l’Ajuntament de Manresa, denunciant l’incompliment del
conveni i reclamant el pagament de la quantitat indemnitzadora de 40.000.000 de
pessetes, tal com s’havia pactat en el conveni de referència.
Atès que, en data 16 de gener de 1996, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va dictar sentència estimant el recurs contenciós 441/93 a favor de l’Ajuntament de
Manresa i, en conseqüència, anul·lant la resolució del Conseller de Política Territorial
de denegació de la Modificació puntual del Pla general.
Atès que contra aquesta Sentència la Generalitat de Catalunya va presentar recurs de
cassació davant el Tribunal Suprem, el qual va declarar-ne la inadmissió a tràmit
mitjançant la interlocutòria de 26 de febrer de 2001.
Atès que la confirmació per part del Tribunal Suprem de la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en primera instància no pogué ser objecte
d’execució, tota vegada que a la data de la fermesa d’aquesta sentència el
planejament general objecte de la modificació convinguda havia quedat afectat per la
Revisió del vigent Pla General d’Ordenació Urbana aprovada definitivament en data 23
de maig de 1997.
Atès que la revisió del Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997, va
qualificar com a "zona industrial en edificació aïllada, clau 2.2g, la part de la finca que
en el conveni urbanístic es preveia qualificar com a zona industrial clau 10a., i com a
sistema ferroviari clau A2, el que en el conveni es preveia qualificar com a sistema
d'aparcament (clau B.1), tot i que l’Ajuntament de Manresa va defensar la qualificació
de sistema d’aparcament fins a l'aprovació provisional de la revisió del pla.
Atès que en data 24 de maig del 2000, la senyora Florentina Franch Besolí va
presentar instància, en la qual feia constar que l'Ajuntament de Manresa havia
incomplet els compromisos adoptats en el conveni de 23 de novembre de 1989 i, per
aquest motiu, reclamava el pagament de la indemnització dels 40.000.000 de pessetes
més 27.000.000 de pessetes en concepte d’interessos de demora.
Atès que actualment la senyora Flora Franch Besolí té interposat un recurs contenciós
administratiu contra l’Ajuntament de Manresa derivat de la reclamació formulada per la
interessada en data 15 de juny de 2001, el qual ha estat admès a tràmit en virtut de la
provisió de 12 de desembre de 2001 per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el número 846/2001
d’actuacions judicials.
Atès que el Ple de la Corporació, en data 18 de novembre de 2002, ha aprovat
inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació. Prat de la Riba., la qual
té per objecte qualificar de sistema d’aparcaments (clau B.1) el retall de sòl que quedà
entre el peu de talús de la platja de vies dels Ferrocarrils de la Generalitat i els vials
d’enllaç de l’avinguda de les Bases de Manresa amb la rotonda de la plaça Prat de la
Riba, propietat de la senyora Flora Franch Besolí, tot deixant una petita part dels
terrenys qualificats de viari per tal de fer possible un eixamplament de les voreres
existents.

21

Atès que aquesta modificació de Pla general es du a terme a l’efecte de completar la
totalitat dels compromisos adquirits en el conveni de 23 de novembre de 1989, a
l’empara de la interlocutòria del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 2001.
Atès que la Sra. Flora Franch Besolí i l'Ajuntament de Manresa han mantingut
diferents reunions per resoldre la situació creada per les reiterades negatives de la
Generalitat de Catalunya a aprovar les requalificacions pactades, sempre amb la
voluntat de donar compliment als pactes subscrits en el conveni de 23 de novembre de
1989.
Atès que, fruit d’aquestes reunions, ambdues parts han considerat la conveniència de
subscriure un nou conveni urbanístic, el qual és l’objecte d’aquest dictamen.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR la minuta de conveni urbanístic a subscriure amb la senyora FLORA
FRANCH BESOLÍ, dirigit a establir els paràmetres de la qualificació com a sistema
d’aparcaments (clau B.1) d’uns terrenys de la seva propietat al sector de la rotonda de
Prat de la Riba, i al desistiment del recurs contenciós administratiu núm. 846/2001 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2n. FACULTAR L’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així com
d’aquells altres documents públics o administratius que fossin necessaris per a
l’execució de les seves determinacions.”
PACTES
Primer.-

L'Ajuntament de Manresa es compromet a continuar amb la tramitació de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació. Prat de la Riba., aprovada inicialment en data 18 de novembre de 2002, amb
l’objectiu de qualificar els terrenys propietat de la Sra. Flora Franch actualment qualificats de sistema
ferroviari (clau A.2), com a sistema d'aparcament clau B.1.
A aquest efecte la modificació del pla determina el següent:
Sistema d'aparcament. Clau B.1.
Edificabilitat neta
Sostre màxim edificable

5.003 m2
0,30 m2 /m
1.501 m2

Titularitat. Aquest sistema d'aparcament serà de titularitat privada, d'acord amb el que permet l'article
189. del Pla general.
Condicions d'ús. Usos admesos:
Aparcament.
Tallers de reparació de vehicles.
Comercial, directa i exclusivament vinculat a l'activitat d'aparcament, en el que queda
expressament inclosa la venda d'automòbils i altres vehicles.
Condicions de l'edificació.
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L'ordenació de l'edificació s'adaptarà a la definida en el plànol annex 1. En la concreció de la
volumetria i ocupació definitiva, els paràmetres d’ordenació de l’edificació podran ser
modificats per la propietat en base a motius compositius o funcionals, sota supervisió dels
Serveis Tècnics i aprovació de l’Excm. Ajuntament de Manresa.
L’ocupació de l’edificació es limita a 1000 m2 de superfície màxima. Les plantes soterrànies
seran admeses en tota la superfície ocupada per l’edificació definitiva.
S’admetrà, a més, una ocupació addicional en planta soterrània del 15 % de la superfície de la
parcel·la.
La parcel·la serà única.
L'espai lliure exterior es tractarà amb arbrat i jardineria.
La llicència d'edificació quedarà condicionada a la cessió i a la urbanització de la part de la
vorera que es objecte d'ampliació, la qual queda grafiada en el plànol annex 1. D’acord amb
aquest plànol, la cessió es concreta en 405,56 m2 de vorera, producte de l’eixamplament de la
vorera fins a 4,50 m, essent la definició geomètrica definitiva la que concretarà aquesta
superfície. La secció tipus de la vorera objecte de cessió és la definida en el plànol annex
núm. 3.
En el còmput del sostre no s’hi inclourà la superfície ocupada en planta soterrània. En aquesta
planta soterrània s’admetran els usos propis de la clau B1.
Segon.-

L'Ajuntament de Manresa es compromet a tramitar la Modificació puntual fins a la seva aprovació
provisional i a elevar-la a la Direcció General d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva en un termini
màxim de 3 mesos a comptar des de la signatura d’aquest conveni.

Tercer.-

Condicions dels accessos a les parcel.les.
Ateses les condicions de circulació de l’enclau on se situen les parcel·les propietat de la Sra. Franch en un
nus de trànsit rodat important com és la Plaça Prat de la Riba, les condicions d'accessos seran les
següents:
Zona industrial Clau 2.2g:
L'entrada i sortida de la parcel·la se situarà d'acord amb el plànol de l'annex 3.
Zona que es qualificarà de sistema d'aparcament, Clau B.1.:
L'entrada i les sortides de la parcel·la se situaran d'acord amb el plànol de l'annex 1.

Quart-

La Sra. Flora Franch Besolí es compromet a desistir del Recurs Contenciós Administratiu 846/2001, en el
termini de 15 dies a comptar des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació del pla
general convinguda, sempre que l’acord d’aprovació definitiva – pur i simple - sigui adoptat en els termes
indicats en el pacte primer d’aquest conveni, amb renúncia expressa a reclamar cap indemnització a
l'Ajuntament de Manresa.

Cinquè.-

Ambdues parts es comprometen, des de l’endemà de la signatura d’aquest conveni, a presentar davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un escrit subscrit conjuntament sol·licitant la suspensió del
procediment judicial del RCA 846/2001.

Sisè.-

En cas que la modificació del Pla general no s'assolís, per causa no imputable a l'Ajuntament de Manresa,
aquest conveni no generaria cap efecte per les parts que no fos la restitució de la situació originària amb
l'aixecament de la suspensió del procés judicial cautelarment suspès.

Setè.-

La tramitació d’aquest conveni urbanístic – com a instrument de gestió urbanística - s’ajustarà al que
estableix l’article 98 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme. Totes les despeses de la tramitació administrativa i de
la publicació d’aquest conveni seran a càrrec de l’Ajuntament de Manresa.
De conformitat amb l’article 21.1 j) de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases del Règim Local, correspon a l’Alcalde l’atribució de l’aprovació dels instruments
de gestió urbanística. Tanmateix, aquest conveni serà sotmès a la ratificació del Ple de la Corporació. “

El senyor García i Comas presenta el dictamen dient que amb ell es pretén definir
uns paràmetres de compromís en un terreny situat en la rotonda de Prat de la Riba,
del polígon industrial Els Dolors.
Continua dient que va lligat a un canvi de qualificació urbanística que es va aprovar
inicialment en el Ple del mes de novembre, amb el qual es va canviar la zona
ferroviària per una d’aparcament, que permet un tipus d’edificació que ocuparia un
màxim de 1000 metres quadrats, on es podrien aplicar usos d’aparcament; taller de
reparació de vehicles; ús comercial, que estaria vinculat únicament a l’activitat de
venda de vehicles o altres vendes relacionades amb l’automòbil. Diu que també s’hi
admetria una ocupació addicional del 15 per 100 més del soterrani, i que el conveni
defineix el tipus d’accessos que es poden tenir des dels vials en aquesta rotonda.
Explica, en definitiva, que es tracta bàsicament d’acordar amb la senyora Franch
Besolí que amb aquestes condicions d’edificació ella renunciaria a un recurs que va
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interposar contra l’Ajuntament de Manresa per una discussió dels anys 1986-1987,
sobre unes qualificacions que es van fer. Diu que es tracta, doncs, d’un recurs molt
antic i que es reclamen unes indemnitzacions de 40 milions de pessetes, més 28
milions d’interessos, aproximadament.
Manifesta que amb aquest conveni, la propietària renunciaria a aquest recurs
contenciós administratiu amb la condició que es complissin les edificacions i els usos
que es plantegen en el mateix conveni.
Opina que es tracta d’una condició favorable per a l’Ajuntament de Manresa i, en
conseqüència, demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen, ja que,
malgrat que sigui un acord i que es consideri dolent, sempre és millor que un plet.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2 DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA SITUADA
AL POLÍGON 1 DEL PLA PARCIAL LA PARADA (PARCEL.LA 39 A) I
ALIENAR AQUESTA FINCA MITJANÇAN T PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 9 de gener
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 d’octubre de 2002, fou
acordada la venda, per pública subhasta, de la finca de titularitat municipal situada al
Polígon 1 del Pla Parcial La Parada (parcel·la 39A), amb una superfície de 1.016 m2, i
aprovat el plec de clàusules econòmico-administratives en el qual es fixava com a
tipus de licitació el preu de 306.004,93 €, IVA inclòs.
Atès que, un cop complerts tots els tràmits legalment preceptius, en data 30 de
desembre de 2002 fou constituïda la Mesa de Contractació, la qual feu proposta de
declarar la subhasta deserta, per manca de presentació de proposicions.
Atès que l’article 193 Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 42
del Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) es
remeten a la normativa reguladora de la contractació dels ens locals, per a l’alienació
de béns patrimonials mitjançant subhasta.
Vist que el Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques (Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny), preveu, en totes els tipus de contracte que
recull, la possibilitat d’utilitzar el procediment negociat sense publicitat prèvia quan el
contracte no s’arribi a adjudicar en un procediment obert per falta de licitadors.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 8 de gener de 2002.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1r. DECLARAR DESERTA, la subhasta pública de la finca de titularitat municipal
situada dins l’àmbit del Polígon 1 del Pla parcial “La Parada”, acordada pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió del dia 21 d’octubre de 2002 i celebrada el dia 30 de desembre
de 2002, en motiu de no haver-se presentat cap proposició per a la seva adquisició.
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2n. ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, la
finca de titularitat municipal situada dins l’àmbit del Polígon 1 del Pla parcial La Parada
de Manresa, parcel.la 39 A, de 1.016 m2 de superfície, inscrita al Registre de la
Propietat número 1 de Manresa, al Volum 2.424, Llibre 1.053, Foli 9, Finca número
49.653 i anotada a l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de
l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de patrimonial (núm. de relació 331.113).
3r. CONSULTAR A UN MÍNIM DE TRES EMPRESES capacitades per a l’objecte del
contracte, invitant-les a participar en aquesta convocatòria.
4rt. ESTABLIR EL TERMINI de presentació de proposicions fins al dia 28 DE FEBRER
DE 2003.
5è. SIGNIFICAR que la present convocatòria es subjectarà al Plec de Clàusules
econòmico-administratives particulars aprovades en sessió plenària de 21 d’octubre de
2002, per a la mateixa finca, en allò que no sigui modificat pels presents acords i
adaptant-se a les singularitats del procediment negociat sense publicitat.”
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen ve donat perquè en la
subhasta oberta el 30 de desembre del 2002, de sis parcel·les unifamiliars de La
Parada no es va presentar cap proposició i que, per tant, en el primer punt de la part
resolutòria del dictamen es declara deserta la subhasta.
Entén que no hi ha cap error en la subhasta, no s’ha modificat el preu ni l’objecte i, per
tant, es planteja mantenir les mateixes condicions, canviant, però, el tipus de
procediment, per passar a un procediment negociat, mitjançant el qual s’invitarà a un
conjunt de persones, que seran bàsicament les que es presenten habitualment a les
subhastes i aquelles que es consideri convenient, perquè facin una oferta.
Demana, per acabar, el vot afirmatiu dels presents al dictamen, que permetrà iniciar el
procediment per alienar aquestes sis parcel·les de La Parada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.3 ALIENACIÓ A FAVOR DE LA SOCIETAT ALCALER, SL I DEL SENYOR
JOSEP TRULLÀS SERRA, D’UNA PORCIÓ DE TERRENY SITUADA A
L’ANTIC PASSATGE CANONGE MULET, PER UN PREU DE 100.436,13
EUROS, AMB SUBJECCIÓ AL CONVENI URBANÍSTIC APROVAT EN
SESSIÓ DE 21-10-02.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 10 de
gener del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist el conveni urbanístic aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 d’octubre
de 2002, i subscrit en data 29 d’octubre de 2002, amb la societat ALCALER, SL i el
senyor JOSEP TRULLÀS SERRA, dirigit a concretar l’alienació i l’aprofitament dels
terrenys que conformen l’accés a l’aparcament de la plaça Porxada des del carrer
Guimerà, d’aquesta ciutat.
Vist que d’acord amb el Pacte primer del conveni es preveu que l’Ajuntament de
Manresa alieni a favor de la societat ALCALER, SL i del senyor JOSEP TRULLÀS i
SERRA, els terrenys de l’antic passatge Canonge Mulet que conformen la sortida de
l’aparcament de la plaça Porxada, pel preu de CENT MIL QUATRE-CENTS TRENTASIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS, i simultàniament es constitueixi una servitud de
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pas d’ús públic sobre tota la superfície de la finca, des de la rasant del carrer fins a la
cota 236,70, en la forma que es descriu en el Pacte segon del conveni.
Vist que la finca que es pretén alienar es troba d’alta en l’Inventari General consolidat
de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació jurídica de
bé patrimonial (núm. relació 331.112), en virtut de Decret d’Alcaldia de data 18 de juliol
de 2002, i inscrita en el Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al Volum 2.457
de l’arxiu, Llibre 1086 de Manresa, Foli 193, Finca número 50.975, Inscripció 1a.
Vist que en execució del conveni, s’ha tramitat l’expedient per a l’alienació directa de
béns patrimonials, en base a allò disposat al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i a la Llei 8/1987, municipal i
de règim local de Catalunya.
Vist l’informe jurídic emès pels Serveis d’Urbanisme, en data 10 de gener de 2003.
Vist el que disposa l’article 43 del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret
336/1988, de 17 d’octubre).
El regidor delegat d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
1r. ALIENAR A FAVOR DE LA SOCIETAT ALCALER, SL (CIF N. B-5805469) i DEL
SR. JOSEP TRULLÀS i SERRA (DNI n. 39.304.507-Z), la porció de terreny de 100,81
m2, situat a l’antic passatge Canonge Mulet que conformen la sortida de l’aparcament
de la plaça Porxada, pel preu total de CENT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (100.436,13 €), sense incloure l’IVA, en la forma i
amb plena subjecció al conveni urbanístic aprovat en sessió plenària de 21 d’octubre
de 2002, sobre “ l’aprofitament dels terrenys que conformen l’accés a l’aparcament de
la plaça Porxada des del carrer Guimerà de Manresa”.
2n. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de
l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions el bé alienat en virtut
d’aquest acord.
3r. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública, així com de tota aquella documentació que resulti necessària per a la
complimentació de l’expedient.”
El senyor García i Comas pren novament la paraula i exposa que aquest dictamen és
una continuació o una vinculació a un conveni urbanístic aprovat en el Ple d’octubre
amb Alcaler, S.L. i el senyor Josep Trullàs Serra.
Continua dient que amb aquest dictamen es proposa alienar l’actual passatge de
Canonge Mulet, és a dir, l’entrada al pàrquing de la plaça Porxada, des del carrer
d’Àngel Guimerà.
Explica també que l’edificació en aquell sector es pot construir, segons el Pla General,
al costat de l’edifici actual, i, per tant, s’aliena a aquesta societat i al senyor Josep
Trullàs Serra la porció de terreny que és propietat de l’Ajuntament de Manresa, que es
queda, com a servitud de pas, l’espai públic que comunicaria la sortida de vehicles de
la plaça Porxada amb el carrer d’Àngel Guimerà. Afegeix que això representarà una
ampliació considerable de la vorera en aquell sector.
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Demana, finalment, el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1 DESIGNACIÓ AMB EL NOM D’AUDITORI MIQUEL BLANCH A L’AUDITORI
UBICAT A LA PLANTA SUPERIOR DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA FÀBRICA
BALCELLS.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 14 de gener del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que, en data 5 de desembre de 1986, mitjançant decret de l’alcaldia, es va
designar amb el nom de “Sala Miquel Blanch”, la sala d’Audicions de l’antic
Conservatori Municipal de Música de Manresa.
Atès que, recentment, s’ha inaugurat un nou edifici de titularitat municipal on, a banda
d’encabir-s’hi la nova seu del Conservatori Municipal de Música de Manresa, s’hi troba
un nou auditori de música.
Atès que en data 5 de desembre de 2002 es va dictar un decret incoant expedient
administratiu per tal de determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar la
designació de l’auditori ubicat a la planta superior de l’edifici de la fàbrica Balcells amb
el nom d’Auditori Miquel Blanch, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de
l’expedient.
Atès que l’article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d’Honors i Distincions
estableix que, ,dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir
l’Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis
extraordinaris, s’hi engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública,
un complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta
concessió sigui a títol pòstum.
Atès l’article 18 de l’esmentat Reglament, que estableix que la concessió d’aquest
tipus d’honor, consistent en la denominació d’una instal·lació municipal, haurà de ser
acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria simple.
Atès l’informe-proposta de l’instructor de l’expedient.
Atès l’informe-proposta de la Comissió informativa i de Control dels Serveis a la
Persona, en relació amb la designació de l’auditori ubicat a la planta superior de
l’edifici de l’antiga fàbrica Balcells, amb el nom d’Auditori Miquel Blanch.
Per tot això, l’alcalde-president proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció
dels següents
ACORDS
1r.

Designar amb el nom de “Auditori Miquel Blanch” l’auditori ubicat a la planta
superior de l’edifici de l’antiga fàbrica Balcells.
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2n.

Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin a l’auditori esmentat, per
part dels serveis tècnics municipals corresponents.

3r.

Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió,
i la data de la mateixa.”

El senyor Mora i Villamate pren la paraula i explica que aquest acord és
conseqüència del trasllat del Conservatori a la seva nova seu a la fàbrica Balcells i diu
que s’ha considerat convenient que l’auditori situat a la planta superior portés el mateix
nom que el de la sala auditori de l’antic Conservatori de Música de la plaça de Sant
Domènec, a fi de mantenir, d’alguna manera la distinció del mestre Miquel Blanch.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA D’HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

6.1.1 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE
BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA QUOT A DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9 de gener
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que
s’especifiquen:
Sol·licitant: AGUSTIN BALLARDO GRANJO
Expedient: OMA/2002000101-ICB/000140
Descripció obres: Rehabilitació edifici d’habitatges i local comercial a la Plaça
del Carme, 2 i 3.
Sol·licitant: JOAN AMELLA en representació de CREACASA, S.L.
Expedient: OBM/2002000223-ICB/000149
Descripció obres: Rehabilitació interior de dos habitatges a la Plaça dels
Infants, 1 corresponents als pisos 1r. 1a., 2n., 1a. i 3r. 1a.
Sol·licitant: M.DEL MAR BARONS COMA
Expedient: OBM/2002000218-ICB/000143
Descripció obres: Reforma interior segons projecte al C/ Jaume I, 13, 2n., 1a.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost les
construccions, instal·lacions i 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.
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Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article
4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: AGUSTIN BALLARDO GRANJO
Expedient: OMA/2002000101-ICB/000140
Descripció obres: Rehabilitació edifici d’habitatges i local comercial a la Plaça
del Carme, 2 i 3.
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN AMELLA en representació de CREACASA, S.L.
Expedient: OBM/2002000223-ICB/000149
Descripció obres: Rehabilitació interior de dos habitatges a la Plaça dels
Infants, 1 corresponents als pisos 1r. 1a., 2n., 1a. i 3r. 1a.
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: M.DEL MAR BARONS COMA
Expedient: OBM/2002000218-ICB/000143
Descripció obres: Reforma interior segons projecte al C/ Jaume I, 13, 2n., 1a.
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
El senyor Canongia i Gerona fa un aclariment consistent en el fet que en la Comissió
informativa d’Hisenda, les finques afectades eren dues i ara són tres, i explica que la
tercera finca correspon a la que ho havia demanat com a edifici protegit. Diu que en
aquest cas no procedeix com a edifici protegit, però sí com a barri antic, i, per tant, el
resultat és el mateix, però la via utilitzada és diferent.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT DE TARIFES PER A LA
VENDA DE PUBLICACIONS I PRODUCTES DE MERCHANDISING I PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUIATGES TURÍSTICS PER PART DE
L’OFICINA DE TURISME DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de gener
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Amb motiu de l'obertura de la nova oficina de Turisme, ubicada a la planta baixa de
l'edifici del Museu Comarcal s'ha previst posat a la venda diferents publicacions, llibres
i productes de merchandising, així com oferir un servei de guiatge per a visites a
determinats itineraris d'interès històric i monumental de la ciutat.
Pel Servei de Desenvolupament es proposen les tarifes següents:
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ARTICLE

PREU (€)

Bosses
Samarretes
Carpetes
Guia turística de Manresa
Gorres
Vídeo / CD
Manresa viva (llibre)
Tríptics generals
4 Cartells
Plànol guia
Tríptic ruta ignasiana
Tríptic la Seu
Tríptic festes i esdeveniments
Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada
Guiatges turístics
Polos
Motxilles
Jaquetes

gratuït
6,00
gratuït
14,00
3,00
6,00
47,00
gratuït
1,00
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
2,70 / persona
15,00
10,00
25,00

Vista la memòria econòmic financera emesa per la Cap de Secció d'Hisenda, segons
la qual els preus proposats compleixen els requisits establerts a l'article 45.1 de la llei
llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes Locals.
El Regidor Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment l'establiment de tarifes per la venda de
publicacions i productes de merchandising i per la prestació del servei de
guiatges turístics per part de l'Oficina de Turisme de Manresa, que
formaran l'annex 3 a l'ordenança general de preus públics, i amb els
conceptes i tarifes següents:
3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE Manresa
ARTICLE
Bosses
Samarretes
Carpetes
Guia turística de Manresa
Gorres
Vídeo / CD
Manresa viva (llibre)
Tríptics generals
Cartells / pòsters
Plànol guia de la ciutat
Tríptic de la ruta ignasiana
Tríptic de la Seu
Tríptic de festes i esdeveniments
Tríptic de Festes de la Llum / Fira de l'Aixada

PREU (€)
gratuït
6,00
gratuït
14,00
3,00
6,00
47,00
gratuït
1,00
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
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Guiatges turístics
Polos
Motxilles
Jaquetes
Segon:

2,70 / persona
15,00
10,00
25,00

Modificar els apartats 2 i 3 de l'article 9 de l'ordenança general de preus
públics, que passaran a tenir la redacció següent:
2. Quan es tracti de la prestació del servei de guies turístics, el pagament
es realitzarà en el moment de sol·licitud del servei.
3. Quan es tracti de la venda de textos, publicacions, impresos,
reproduccions i articles de merchandising, el pagament del preu públic
s'efectuarà en el moment de lliurament i recepció dels mateixos.

Tercer:

Derogar l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de
guies informadors turístics locals.

Quart:

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

Cinquè:

En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de
la Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les
quals entraran en vigor el dia següent a la seva publicació.”

El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb motiu del nou projecte turístic de
la ciutat de Manresa, es reforça la campanya de promoció i difusió amb productes,
articles i serveis, algunes publicacions, guies turístics i altres articles més coneguts de
merchandising.
Diu que per poder-ho vendre des de l’oficina de turisme es proposa l’aprovació de les
tarifes relacionades en el dictamen, per al qual demana el vot afirmatiu dels membres
presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.3 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
1/2003 DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l’alcalde i del regidor delegat
d’Hisenda, del 13 de gener del 2003, i comunica l’existència d’una errada material en
el punt tercer de la seva part resolutòria consistent en el fet que on diu “l’expedient
38/2002” ha de dir “l’expedient 1/2003”, la qual quedarà esmenada amb la correcta
lectura, per part seva.
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2004, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
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incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit,
informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.

degudament

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a baixes de
crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, 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 2004.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2003 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
1/2003 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies, 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 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2003
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
111.0.120

Organs de govern-Regidories.- Retribucions bàsiques

Crèdit
actual
89.373,00

121.0.120

Administració General.- Retribucions bàsiques

422.3.120

Ensenyament- Arts.- Retribucions bàsiques

322.0.120
422.8.120

Serveis Ocupació-Estructura General.- Retribucions
bàsiques
Ensenyament Conservatori.- Retribucions bàsiques

453.0.120

Museus.- Retr ibucions bàsiques

463.0.120

Comunicació Social i Particip.Ciutadana.- Retribucions
bàsiques
Administració Financera.- Retribucions bàsiques

611.0.120
111.0.121

Denominació

Augment
692,08

Baixa

Crèdit
Causes
definitiu
90.065,08 Pla Promoció Interna 2003

963.893,00

5.600,54

969.493,54 Pla Promoció Interna 2003

9.534,00

692,08

10.226,08 Pla Promoció Interna 2003

80.691,00

2.076,23

82.767,23 Pla Promoció Interna 2003

16.557,00

1.384,15

17.941,15 Pla Promoció Interna 2003

9.086,00

692,08

9.778,08 Pla Promoció Interna 2003

45.354,00

695,34

46.049,34 Pla Promoció Interna 2003

487.357,00

12.137,65

499.494,65 Pla Promoció Interna 2003

99.248,00

936,72

100.184,72 Pla Promoció Interna 2003

1.041.463,00

9.560,54

1.051.023,54 Pla Promoció Interna 2003

7.678,00

675,28

8.353,28 Pla Promoció Interna 2003

166.289,00

782,92

167.071,92 Pla Promoció Interna 2003

121.0.121

Organs de govern-regidories.- Retribucions
complementàries
Administració General.- Retribucions complementàries

422.3.121

Ensenyament Arts.- Retribucions complemenràries

313.0.121

Acció Social.- Retribucions complementàries

322.0.121

76.964,00

3.571,24

80.535,24 Pla Promoció Interna 2003

15.007,00

1.612,00

16.619,00 Pla Promoció Interna 2003

453.0.121

Serveis Ocupació-Estructura General.- Retribucions
complement.
Ensenyament Conservatori.- Retribucions
complementàries
Museus.- Retribucions complementàries

7.678,00

675,28

8.353,28 Pla Promoció Interna 2003

611.0.121

Administració financera.- Retribucions complement.

561.899,00

22.331,45

584.230,45 Pla Promoció Interna 2003

121.0.130

Administració General.- Laboral fixe

143.600,00

1.328,41

144.928,41 Pla Promoció Interna 2003

313.0.130

Acció Social.- Laboral fixe

459.647,00

7.683,87

467.330,87 Pla Promoció Interna 2003

422.1.130

Ensenyament bàsic.- Laborla fixe

146.202,00

7.194,93

153.396,93 Pla Promoció Interna 2003

422.3.130

Ensenyament Arts.- Laboral fixe

201.297,00

1.027,85

202.324,85 Pla Promoció Interna 2003

422.8.130

Ensenyament Conservatori.- Laboral fixe

957.538,00

2.055,69

959.593,69 Pla Promoció Interna 2003

443.0.13 0

Cementiris.- Laboral fixe

105.092,00

3.823,92

108.915,92 Pla Promoció Interna 2003

452.1.130

Instal.lacions esportives.- Laboral fixe

239.070,00

4.111,39

243.181,39 Pla Promoció Interna 2003

452.3.130

Centres Cívics, S.Ciutat. Teatre Conserv. - Labora fixe

68.412,00

1.027,85

69.439,85 Pla Promoció Interna 2003

453.0.130

Museus.- Laboral fixe

92.932,00

3.055,69

121.0.141

Administració General.- Altre Personal

422.8.121

572.812,00

95.987,69 Pla Promoció Interna 2003
95.425,18

95.425,18

477.386,82 Pla Promoció Interna 2 003

95.425,18
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PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 1 /2003 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes

ESTAT DE DESPESES

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.802.125,00
13.800.854,00

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.482.808,00

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

3.730.290,00

Capítol 4.- Transferències
Capítol 5.- Ingressos patrimonials

15.043.859,00
723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

8.460.604,00

Capítol 7.- Transferències de capital

1.487.759,00

Capítol 7.- Transferències de capital

2.187.863,00

Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
TOTAL .....................................................................

6.010,00
5.101.791,00
53.473.227,00

Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
TOTAL ...................……….......................................

6.010,00
2.641.492,00
53..473.227,00

El senyor Canongia i Gerona diu que, en relació amb el que ha dit el senyor de Puig
durant el debat de la Plantilla de personal, aquest és el dictamen que aprova la
modificació de crèdits que ha de servir per fer front a les despeses necessàries per
complimentar la Plantilla existent en aquest moment.
Comenta que en el moment de l’aprovació del Pressupost per a aquest exercici hi
havia una Plantilla que havia de comptar amb la consignació corresponent a cada lloc
de treball, i que hi havia una partida general que feia referència a altre personal, en la
qual ja estava consignat l’import per fer front a les despeses previsibles, i, per tant,
només cal fer front a les despeses a partir de la partida que ja estava reservada en el
seu moment.
Diu que fins que no s’ha aprovat la Plantilla no s’ha pogut consignar la despesa
necessària per fer front un per un a cada lloc de treball.
Demana el vot afirmatiu al dictamen, tenint en compte que es tracta d’un tema
merament administratiu de tràmit i que s’ha votat afirmativament la Plantilla de
personal.
El senyor de Puig i Viladrich no comparteix el raonament del senyor Canongia,
perquè, malgrat estar d’acord amb el fet que aquest expedient té relació directa amb la
Plantilla de personal, que ha votat afirmativament, també ha de recordar al regidor
delegat d’Hisenda que el GMCiU va votar negativament el Pressupost per al 2003.
Diu que, en coherència amb aquella votació, el GMCiU votarà negativament aquest
expedient.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC), 8 vots negatius (GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), pel que esdevé en acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos
assumptes sobrevinguts presentats, que s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 82.3
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.
7.1

APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI PER A LA CESSIÓ DE DOMINI
SOBRE ELS TERRENYS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
EN FAVOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA AMB
DESTÍ AL CENTRE TECNOLÒGIC DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 16 de gener del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que, en data 28 de juliol de 1.997, l’Ajuntament de Manresa, la Universitat
Politècnica de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Caixa de Manresa
van subscriure un Conveni de col·laboració per al finançament i l’execució del Projecte
d’ampliació de l’Escola Universitària de Manresa i dotació de material científic i tècnic, i
atès que, de conformitat amb l’apartat d) de la clàusula segona de l’esmentat conveni,
l’Ajuntament es compromet a cedir el domini d’una superfície de terreny de 3.317,13
m 2, que forma part de l’immoble de l’Antic Escorxador de Manresa, situat a la plaça
Bages, núm. 11 de Manresa, a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Atès que el projecte esmentat, el qual va ser cofinançat per la Unió Europea a través
dels fons FEDER, en el marc del DOCUP per a la Zona Objectiu 2 de Catalunya
(2000-2006), així com per la Universitat Politècnica de Catalunya i per l’Ajuntament de
Manresa, ja ha estat executat en la seva totalitat.
Atès que, per raons de naturalesa urbanística, es fa necessària una modificació de la
superfície de terreny objecte de cessió, que serà de 2.654,60 m2, tal com figura en la
minuta del nou conveni a signar.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal
l’adopció dels acords següents:
ACORDS
APROVAR la minuta del conveni per a la cessió de domini sobre els terrenys propietat
de l’Ajuntament de Manresa en favor de la Universitat Politècnica de Catalunya amb
destí al Centre Tecnològic de Manresa.”
“MANIFESTEN
I.

Que, en data 28 de juliol de 1997, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Manresa, el Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament de la Presidència de Governació de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Caixa de Manresa van subscriure un
conveni marc de cooperació per a l’execució del projecte d’Ampliació de ’lEscola Universitària Politècnica de
Manresa i de dotació de material científic i tècnic, en el qual s’acordava la cessió de domini de la superfície de
terreny de 3.317,13 m2, propietat de l’Ajuntament de Manresa, a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya
amb destinació a aquest projecte.

II.

Que el projecte esmentat a l’apartat anterior, el qual va ser cofinançat per la Unió Europea a través dels fons
FEDER, en el marc del DOCUP per a la Zona Objectiu 2 de Catalunya (2000-2006), així com per la Universitat
Politècnica de Catalunya i per l’Ajuntament de Manresa, ja ha estat executat en la seva totalitat.
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III. Que, per raons de naturalesa urbanística, es fa necessària una modificació de la superfície de terreny objecte de
cessió, que serà de 2.654,60 m2, d’acord amb la delimitació del plànol que s’adjunta com annex.
IV. Que els signants formalitzen el present conveni d’acord amb la següent
CLÀUSULA
Clàusula primera i única.
Es modifica la delimitació de l’immoble objecte de cessió a la Universitat Politècnica de Catalunya per part de
l’Ajuntament de Manresa, en virtut del conveni de cooperació per a l’execució del projecte d’Ampliació de l’Escola
Universitària Politècnica de Manresa i de dotació de material científic i tècnic, signat en data 28 de juliol de 1997.
L’immoble a cedir serà el que figura delimitat en el plànol annex amb una superfície de 2.654,60 m2.”

La senyora Pons i Vallès explica que l’any 1997, quan es va signar el conveni a partir
del qual s’ha fet la construcció del Centre Tecnològic de Manresa, que ja està en ple
funcionament, es preveia la cessió d'una superfície de terreny de 3.317 metres
quadrats, propietat de l’Ajuntament de Manresa.
Diu que ara, per raons d’urbanització del sector es veu necessari reduir la quantitat de
terreny de la qual es fa cessió a la Universitat Politècnica a 2.654, 60 metres quadrats.
Comenta que això no afecta a l’actual edifici i permet una ampliació futura de l’actual
tal com estava previst. Afegeix que afecta a uns terrenys laterals que s’estan fent
servir com a pàrquing i que en el futur s’haurà de reduir la seva dimensió.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia d’antuvi el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen
i pregunta si hi ha algun aspecte en aquestes modificacions que afectin a les
expectatives que tenien les associacions de veïns, que estaven a l’entorn d’aquest
espai.
La senyora Pons i Vallès respon al senyor de Puig que no afecta en absolut, ja que
es tracta de la part que està més propera a la via o a les Bases de Manresa, és a dir,
des de l’edifici del CTM i a continuació fins a l’antiga via.
Explica que per fer l’eix universitari es preveu que l’espai disponible ha de ser una
mica més gran i, per tant, agafar un tros del carrer que, segons el conveni, actualment
estava en propòsit de ser cedit a la Universitat Politècnica.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.2

APROVAR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A L’ANY 2002

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 17 de
gener del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès el que disposa la article 19.Dos de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2003 que estableix el règim de
retribucions del personal al servei del sector públic.
Atès que per tal de poder efectuar la seva aplicació al personal al servei d’aquest
Ajuntament cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els corresponents acords
d’aplicació.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Amb efectes de 1 de gener de 2003 les retribucions bàsiques del personal
funcionari al servei d’aquest Ajuntament per al 2003, experimentaran un increment del
2%, i en conseqüència la seva quantia serà la que ve fixada en l’article 25.U.A) de la
Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i en la
Resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de
2003.
SEGON.- Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei
d’aquest Ajuntament per al 2003, experimentaran un increment del 2% i en
conseqüència la seva quantia serà la fixada en l’article 25.U.C) de la Llei 52/2002, de
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i en la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2003.
El complement de destinació que percebran els funcionaris al servei d’aquest
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball per al que
hagin estat legalment nomenats o adscrits d’acord amb el que es preveu a la vigent
Relació de Llocs de Treball del personal funcionari
TERCER.- La quantia del complement específic del personal funcionari per al 2003,
experimentarà un increment del 2%, quedant fixat per a cadascun dels llocs en els
imports continguts en la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari, que
s’adjunta com annex a aquest dictamen.
QUART.- Les pagues extraordinàries, tindran un import, cadascuna d’elles, d’una
mensualitat de sou, triennis, part proporcional del complement específic anual i un
20% del complement de destí mensual que percebi el funcionari
CINQUÈ.- Les quantia de les retribucions per tots els conceptes del personal laboral
per al 2002, experimentaran un increment del 2%, quedant fixades en l’import que es
conté en la Relació de Llocs de Treball I Taula Salarial del personal laboral, que
s’adjunta com annex a aquest dictamen.
La quantia del complement personal de nivell de grau, igualment experimentarà un
increment del 2%.
El personal laboral, juntament amb les pagues extraordinàries dels mesos de juny i
desembre percebre un quantitat igual a la continguda en l’annex IV.b de la Resolució
de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2003, d’acord
amb el grau personal que tinguin reconegut o el del lloc de treball que ocupin.
SISÈ.- La quantia dels plus previstos en els punts dotzè i catorzè de les normes per
l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del
personal laboral, aprovades per acord plenari de 20 de maig de 2000, experimentaran
un increment del 2%.
SETÈ.- Les retribucions del personal eventual s’incrementaran amb efectes del dia 1
de gener de 2003, en un 2%, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2002.
VUITÈ:- Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat dels programes que
figuren en l’annex del present dictamen, que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener
del 2003.
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’Alcaldia,
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’esmentada distribució haurà
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de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei
respectiu.
NOVÈ:- Els funcionaris interins percebran el cent per cent de les retribucions bàsiques,
excepte triennis corresponents al grup al que pertany la plaça per la que han estat
nomenats i el cent per cent de les retribucions complementàries que corresponguin al
lloc de treball al que estiguin adscrits.
DESÈ.- Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament o
adscripció provisional, habilitat o comissió de servei, llocs de treball que no
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que
corresponguin al lloc de treball ocupat.
Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei, vacances o altres diferents
de la vacant, de funcionaris d’Habilitació Nacional o Caps de Servei, per períodes
superiors a 10 dies i realitzades en virtut de nomenament o habilitació donaran dret al
qui ocupi el lloc de treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions
complementàries fixes i periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin
al funcionari substitut.
ONZÈ.- Les quanties de les indemnitzacions per raó de servei, seran les fixades en els
annexes I i II del Reial Decret 462/2002, de 24 maig. La classificació del personal en
els diferents grups previstos en l’esmentada disposició, serà la que figura en l’Annex
d’aquest dictamen. En el cas que les esmentades quanties siguin increm entades per
norma legal, la seva aplicació s’efectuarà de forma automàtica.
DOTZÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les
normes per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions
del personal laboral i del personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa aprovades
per acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria.”
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI

59,64,38

F

J.O.

E

C.M.

12

COMPLEMENT
ESPECÍFIC
2003
Euros
3.661,86

FE12003 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS
EDUCATIUS
FE12004 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS
CULTURALS
FE12005 CONSERGE-NOTIFICADOR

201

F

J.O.

E

C.M.

12

4.329,81

86

F

J.O.

E

C.M.

12

4.329,81

41

F

J.O.

E

C.M.

12

4.329,81

FE12006 CONSERGE-NOTIFICADOR

41

F

J.P2.

E

C.M.

12

6.334,76

FE12007 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS

220

F

J.O.

E

C.M.

12

4.329,81

FD13007 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

207

F

J.O.

D

C.M.

13

4.098,15

FD13008 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

207

F

J.O.D.

D

C.M.

13

5.127,32

FD13009 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

207

F

J.P1.

D

C.M.

13

5.148,33

FD13010 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

207

F

J.P1.D.

D

C.M.

13

6.177,51

FD13011 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

207

F

J.P2.

D

C.M.

13

6.198,52

FD13012 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

207

F

J.P.D.

D

C.M.

13

7.227,69

FD13013 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
ALCALDIA
FD13014 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
ALCALDIA
FD13015 INFORMADOR/A SOCIAL

207

F

J.O.

D

LL.D.

13

4.098,15

207

F

J.O.D.

D

LL.D.

13

5.127,32

CODI
LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

FE12001 CONSERGE

NÚM. FITXA
MANUAL DE
FUNCIONS

VINCULACIÓ TIPUS DE REQUISITS
PLAÇA
JORNADA
(Grup)

FORMA DE
PROVISIÓ

NIVELL
CD

87,111

F

J.O.

D

C.M.

13

4.376,44

FD13016 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL

28

F

J.P.D.

D

LL.D.

13

8.240,35

FD13017 AUXILIAR TÈCNIC/A

231

F

J.O.D.

D

C.M.

13

5.127,32

FD13018 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS

232

F

J.O.

D

C:M:

13

5.600,74
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FD13019 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS

232

F

J.P1.

D

C.M.

13

6.758,27

FC15017 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA

92

F

J.O.

C

C.E.

15

3.216,01

FD15018 AUXILIAR DE GESTIÓ

208

F

J.O.

D

C.M.

15

5.432,84

FD15019 AUXILIAR DE GESTIÓ

208

F

J.P1.

D

C.M.

15

6.611,64

FD15020 AUXILIAR DE GESTIÓ

208

F

J.P1.D.

D

C.M.

15

7.771,98

FD15021 AUXILIAR DE GESTIÓ

208

F

J.P2.

D

C.M.

15

7.795,61

FD16022 AUXILIAR DE GESTIÓ

208

F

J.P.D.

D

C.M.

16

8.957,07

FC14019 ADMINISTRATIU/VA

209

F

J.O.D.

D

C.M.

14

5.955,64

FC14020 ADMINISTRATIU/VA

209

F

J.P1.

D

C.M.

14

5.980,29

FC14021 ADMINISTRATIU/VA

209

F

JP1D

D

C.M.

14

7.188,72

FC14022 ADMINISTRATIU/VA

209

F

JPD

D

C.M.

14

8.421,80

FC14023 ADMINISTRATIU/VA

209

F

J.O.

C

C.M.

14

4.747,20

FC14024 ADMINISTRATIU/VA

209

F

J.P2.

C

C.M.

14

7.213,36

FD14025 AGENT POLICIA LOCAL

132

F

J.P1.

D

C.E.

14

8.451,04

FD14026 AGENT POLICIA LOCAL

132

F

J.P2.

D

C.E.

14

9.738,13

FC15027 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ

209

F

J.O.

C

C.M.

15

5.108,53

FC15028 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ

210

F

J.P1.

C

C.M.

15

6.385,34

FC15029 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ

210

F

J.P2.

C

C.M.

15

7.662,17

FC15030 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ

210

F

J.P.D.

C

C.M.

15

8.913,42

FC15031 AGENT EXECUTIU

53

F

J.P1.

C

C.E.

15

6.385,34

FC15032 AGENT EXECUTIU

53

F

J.P.D.

C

C.E.

15

8.913,42

FC15033 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS
CULTURALS
FC15034 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT
GENERAL
FC15035 TÈCNIC/A ESPECIALISTA OFIMÀTICA I
XARXES
FC15036 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ

85

F

J.P1.D.

C

C.E.

15

7.636,61

5

F

J.P.D.

C

C.E.

15

8.913,42

6

F

J.O.

C

C.E.

15

5.108,53

33, 140

F

J.O.

C

C.E.

15

5.108,53

FC15037 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA

16

F

J.P.D.

C

C.M.

15

8.913,42

FC15038 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ
URBANISME
FC15039 TÈCNIC/A ESPECIALISTA
DESENVOLUPAMENT
FC15040 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE
DADES
FC15041 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG

137

F

J.P2.

C

C.M.

15

7.662,17

42

F

J.O.

C

C.M.

15

5.108,53

110

F

J.O.

C

C.M.

15

5.108,53

187

F

J.O.

C

C.E.

15

5.108,53

FC15042 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA

16

F

J.P1.D.

C

C.E.

15

6.902,98

FC15043 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA

16

F

J.O.

C

C.E.

15

5.108,53

FC15044 TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT
GENERAL
FC15045 TÈCNIC ESPECIALISTA DE GESTIÓ

5

F

J.P2.

C

C.E.

15

7.662,17

137

F

J.O.

C

C.M.

15

5.108,53

FC15046 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE
DADES
FD16042 CAPORAL

110

F

J.P2.

C

C.M.

15

7.662,17

125

F

J.P1.

D

C.E.

16

9.841,65

FD16043 CAPORAL

125

F

J.P2.

D

C.E.

16

11.254,96

FD16044 CONDUCTOR ALCALDIA

126

F

J.P.D.

D

LLD

16

12.639,99

151, 157,
114,160
142

F

J.O.

C

C.E.

15

5.609,48

F

J.P2.

C

C.E.

15

8.234,66

FC15045 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS
FC15046 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS
FC16047 CAP DE LA SUBUNITAT
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
FC16048 CAP DE LA SUBUNITAT DE
TRESORERIA ORDENACIÓ DE
PAGAMENTS I COMPTABILITAT
FC16049 CAP DE LA SUBUNITAT DE
RECAPTACIÓ EXECUTIVA
FB19048 TÈCNIC/A D'ARXIU

82

F

J.O.

C

C.M.

16

6.304,47

230

F

JPD

C

C.M.

16

10.282,27

238

F

J.O.

C

C.E.

16

6.304,47

37

F

J.O.

B

C.E.

19

3.893,50

FB19049 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ

211

F

J.O.

B

C.M.

19

5.503,18

FB19050 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ

211

F

J.O.D.

B

C.M.

19

7.070,05

FB19051 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT
JURÍDIC
FB19052 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

65

F

J.O.D.

B

C.M.

19

7.070,05

146,15

F

J.O.

B

C.M.

19

6.227,97

FB19053 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

146,15

F

J.O.D.

B

C.M.

19

7.845,59

155,156,205

F

J.O.D.

B

C.M.

19

7.845,59

101

F

J.O.

B

C.M.

19

6.227,97

FB19054 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA
PÚBLICA
FB19055 TREBALLADOR/A SOCIAL

38

FB19056 EDUCADOR/A SOCIAL

102

F

J.O.D.

B

C.M.

19

FB19057 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ

14

F

J.P2.

B

C.E.

19

9.529,22

FB19058 TÈCNIC/A DE JOVENTUT

99

F

J.P.D.

B

C.E.

19

11.146,84

155,156,205

F

J..P.1.

B

C.M.

19

7.878,59

81

F

J.P1.D.

B

C.M.

19

9.496,22

FB19061 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS
SOCIALS
FB19062 TÈCNIC/A DE MOBILITAT

34,66

F

J.O.

B

C.M.

19

6.227,97

159

F

J.P1.

B

C.M.

19

7.878,59

FB19063 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ
DESENVOLUPAMENT
FB19064 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ
DESENVOLUPAMEN T
FB19065 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OFIMÀTICA I
XARXES
FB19066 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RRHH

3,235

F

JP2

B

C.M.

19

9.529,22

3,235

F

JP1

B

C.M.

19

7.878,59

4

F

J.O.D.

B

C.M.

19

7.845,59

213

F

J.P1.

B

C.E.

19

7.878,59

FB19067 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ
SERVEIS A LA PERSONA
FB19068 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL
TERRITORI
FC19069 CAP D'UNITAT- SERGENT

214

F

J.O.

B

C.E.

19

6.227,97

215

F

J.O.

B

C.E.

19

6.227,97

131

F

J.P1.

C

C.E.

19

10.930,93

FB19070 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SISTEMES
D'INFORMACIÓ
FB19071 TÈCNIC/A DE PROTOCOL I
RELACIONS PÚBLIQUES
FB19072 TÈCNIC/A DE NÒMINES

236

F

J.O.

B

C.M.

19

7.860,91

24

F

J.P.D.

B

LL.D.

19

11.697,93

233

F

J.P.D.

B

C.E.

19

10.267,81

FB19073 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA

234

F

J.P.D.

B

C.E.

19

10.267,81

FB19074 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ

211

F

J.P.D.

B

C.M.

19

10.267,81

FB19075 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ

211

F

J.P.1.

B

C.M.

19

7.101,97

FB19076 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR
DE SALUT
FA20072 TÈCNIC/A SUPERIOR LLETRAT
SERVEIS FINANCERS
FA20073 TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA

237

F

J.O.

B

C.M.

19

5.503,18

196

F

J.P1.

A

LL.D.

20

8.101,12

217

F

J.O.

A

C.E.

20

6.273,75

FA20074 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE

143

F

J.O.

A

C.M.

20

6.273,75

FA20075 TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ
CIUTADANA
FA20076 TÈCNIC/A SUPERIOR
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
FA20077 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL

193

F

J.P.D.

A

C.E.

20

11.719,28

119,12

F

J.P.1.

A

C.E.

20

8.101,12

144

F

J.P2.

A

C.M.

20

9.928,48

195

F

J.P2.

A

C.M.

20

9.928,48

3

F

J.P1.

A

C.M.

20

8.101,12

FB19059 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN OBRA
PÚBLICA
FB19060 TÈCNIC/A DE FESTES

FA20078 TÈCNIC/A SUPERIOR D'HISENDA
FA20079 TÊCNIC/A SUPERIOR DE
DESENVOLUPAMENT
FA20080 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL

7.845,59

144

F

J.O.

A

C.M.

20

6.273,75

FA20081 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ

119,12

F

J.O.

A

C.E.

20

6.273,75

FA20082 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ

119,12

F

J.P.1.

A

C.E.

20

8.101,12

11

F

J.P.D.

B

C.E.

21

12.500,08

FB21081 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL
CIUTADÀ
FB21082 CAP DE LA UNITAT DE TOPOGRAFIA

139

F

J.O.

B

C.E.

21

7.233,46

FB21083 CAP D'UNITAT D'INSTAL.LACIONS I
XARXES
FB21084 CAP DE LA UNITAT DE BANC DE
DADES I CADASTRE
FB21085 CAP DE LA UNITAT DE
FISCALITZACIÓ I INFORMES
FB21086 CAP DE LA UNITAT DE LIQUIDACIÓ I
INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
FB21087 CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ
VOLUNTÀRIA, RECURSOS I CONTROL

158

F

J.P1.

B

C.E.

21

9.000,72

54

F

J.P2.

B

C.E.

21

10.767,99

55

F

JP1D

B

C.E.

21

10.732,64

48

F

J.P2.

B

C.E.

21

10.767,99

142

F

J.P.D.

B

C.E.

21

12.499,91

FB21088 CAP DE LA UNITAT DE MEDI AMBIENT

141

F

J.P1.

B

C.E.

21

9.000,72

FB21089 CAP DE LA UNITAT DE TRESORERIA

46

F

J.P.D.

B

C.E.

21

12.499,91

FB21090 CAP DE LA UNITAT DE SERVEIS
SOCIALS
FB21091 CAP DE LA UNITAT DE CULTURA

71

F

J.P1.D.

B

C.E.

21

10.732,64

68

F

J.P1.

B

C.E.

21

9.000,72

FB21092 CAP DE LA UNITAT DE SALUT

70

F

J.P2.

B

C.E.

21

10.767,99

FB21093 CAP DE LA UNITAT D'EDUCACIÓ

67

F

J.P1.D.

B

C.E.

21

10.732,64

FB21094 CAP DE LA UNITAT D'ESPORTS

69

F

J.P1.

B

C.E.

21

9.000,72

FB21095 CAP DE LA UNITAT DE
COMPTABILITAT
FB21096 CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE
LA VIA PÚBLICA
FC22096 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL

56

F

J.P2.

B

C.E.

21

10.930,28

163

F

J.O.D.

B

C.E.

21

8.839,02

124

F

JPD

C

C.E.

22

16.286,54

FA23097 CAP DE LA UNITAT D'OCUPACIÓ

10

F

J.P1.

A

C.E.

23

9.261,76

39

FA23098 CAP DE LA UNITAT DE
CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
FA23099 CAP DE LA UNITAT DE SERVEIS
JURIDICS I ASSESSORAMENT
FA23100 CAP DE LA UNITAT DE RECURSOS
HUMANS
FA23101 CAP DE LA UNITAT DEL SIG
FA23102 CAP DE LA UNITAT DE
DESENVOLUPAMENT
FA23103 CAP DE LA UNITAT
D'INFRADESTRUCTURES I XARXES
FA23104 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ
AMBIENTAL
FA23105 CAP DE LA UNITAT JURIDICO
ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT
CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
FB25108 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA,
JOVENTUT I SOLIDARITAT
FB25109 CAP DE SECCIÓ DE SALUT I SERVEIS
SOCIALS
FB25110 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENTS
D'EDIFICIS I XARXES
FA26111 CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I
INFORMACIÓ
FA26112 CAP DE SECCIÓ DE SECRETARIA
GENERAL
FA26113 CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS

20

F

J.P.D.

A

C.E.

23

13.190,63

19

F

J.P.D.

A

C.E.

23

13.190,63

9

F

J.P.D.

A

C.E.

23

13.190,63

185

F

J.P.D.

A

C.E.

23

13.190,63

2

F

J.P1.

A

C.E.

23

9.261,76

188

F

J.P1

A

C.E.

23

9.261,76

150

F

J.P1.D.

A

C.E.

23

10.776,68

127

F

J.P1.

A

C.E.

23

9.261,76

61

F

J.P1.D.

B

C.E.

25

11.432,51

62

F

J.P1.D.

B

C.E.

25

11.432,51

154

F

JP2

B

C.E.

25

14.895,79

145

F

JP1

A

C.E.

26

9.686,40

30

F

J.D.E.

A

C.E.

26

16.655,85

113

F

J.D.E.

A

C.E.

26

16.655,85

FA26114 CAP DE SECCIÓ D'INTERVENCIÓ
AMBIENTAL I PROTECCIÓ DE LA
LEGALITAT
FA26115 CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES

135

F

J.D.E.

A

C.E.

26

16.655,85

147

F

J.P2.

A

C.E.

26

11.958,98

FA26116 CAP DE SECCIÓ D'ESPAIS URBANS

218

F

JP1

A

C.E.

26

9.686,40

FA26117 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA

49

F

J.D.E.

A

C.E.

26

16.655,85

FA26118 CAP DE SECCIÓ D'HISENDA

51

F

J.P2.

A

C.E.

26

11.958,98

FA26122 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ

226

F

J.D.E.

A

C.E.

26

16.655,85

FA26120 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ
URBANISTICA
FA26121 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT
DE LA VIA PÚBLICA
FB26119 CAP DE SERVEI - INSPECTOR
POLICIA LOCAL
FA28001 CAP DE SUBSERVEI DE SECRETARIA
GENERAL
FA29120 CAP DE SERVEI D'URBANISME

227

F

JP2

A

C.E.

26

11.790,39

228

F

JP2

A

C.E.

26

11.790,39

123

F

J.P.D.

B

C.E.

26

16.994,63

229

F

J.P.D.

A

C.E.

28

15.455,54

108

F

J.D.E.

A

LL.D.

29

23.600,33

FA29121 CAP DE SERVEI D'OBRES I
MANTENIMENTS
FA29122 CAP DE SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ
FA29124 CAP DE SERVEI DEL SERVEI
D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS
HUMAN S
FA29125 CAP DE SERVEI DELS SERVEIS DEL
TERRITORI
FA29126 CAP DE SERVEI DEL SERVEI DE
DESENVOLUPAMENT
FA30127 CAP DE SERVEIS - SECRETARI
GENERAL
FA30128 CAP DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ I
INTERVENTOR GENERAL

152

F

J.D.E.

A

LL.D.

29

23.600,33

FA30129 CAP DELS SERVEIS DE TRESORERIA
I TRESORER GENERAL

1

F

J.D.E.

A

LL.D.

29

23.948,28

60

F

J.D.E.

A

LL.D.

29

25.665,00

74

F

J.D.E.

A

LL.D.

29

25.665,00

8

F

J.D.E.

A

LL.D.

29

25.665,00

29

F

J.D.E.

A

LL.D.

30

26.616,53

45

F

J.P.D.

A

LL.D.

30

23.141,43

44

F

J.P.D.

A

LL.D.

30

23.141,43

J.O.

Jornada Ordinaria

J.O.D.

Jornadada Ordinària amb disponibilitat

J.P1.

Jornada amb prolongació nivell 1

J.P1.D.

Jornada amb prolongació nivell 1 i disponibilitat

J.P2.

Jornada amb prolongació nivell 2

J.P.D.

Jornada amb plena dedicació

J.D. E.

Jornada amb dedicació exclusiva
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL
CODI
LLOC

DENOMINACIÓ DEL
LLOC/CATEGORIA

LE12001 NETEJADOR/A
LE12002 CONSERGE
LE12003 CUINER/A

NÚM. FITXA
MANUAL DE
FUNCIONS

VINCULACIÓ TIPUS DE REQUISITS NIVELL DEL
PLAÇA
JORNADA
(Grup)
LLOC

SALARI
COMPLEMENT
JORNADA
TIPUS DE
ORDINÀRIA
JORNADA
2003
2003
Euros
Euros
13.199,71

23

L

J.O.

E

12

59,64,38

L

J.O.

E

12

13.366,69

122

L

J.O.

E

12

13.422,35

LE12004 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS

118,174

L

J.O.

E

12

14.034,64

LE12005 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS
CEMENTIRI
LE12006 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS
CULTURALS
LE12007 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
LE12008 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
LE12009 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS
EDUCATIUS
LE12010 CONSERGE-NOTIFICADOR

107

L

J.P.1.

E

12

14.034,64

86

L

J.O.

E

12

14.034,64

84

L

J.O.

E

12

14.034,64

84

L

J.P1.

E

12

14.034,64

201

L

J.O.

E

12

14.034,64

41

L

J.O.

E

12

14.034,64

LE12011 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS

220

L

J.O.

E

12

14.034,64

LE12012 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS

220

L

J.P2.

E

12

14.034,64

LE12013 CONDUCTOR

239

L

J.O.

E

12

15.147,79

LD13009 AUXILIAR TÈCNIC/A
D'EQUIPAMENTS
LD13010 AUXILIAR TÈCNIC/A
D'EQUIPAMENTS
LD13011 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

232

L

J.O.

D

13

16.205,35

232

L

JP1.

D

13

16.205,35

207

L

J.O.

D

13

14.702,60

LD13012 AUXILIAR MUSEU

130

L

J.O.

D

13

14.702,60

87,111

L

J.O.

D

13

14.980,89

LD13014 TREBALLADOR/A FAMILIAR

103

L

J.O.

D

13

15.760,17

LD14015 OFICIAL 1ª CONDUCTOR

177

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14016 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

169

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14017 OFICIAL 1ª FUSTER

176

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14018 OFICIAL 1ª JARDINER

173

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14019 OFICIAL 1ª MANTENIMENT
BIBLIOTECA
LD14020 OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER

192

L

J.O.

D

14

16.595,10

171

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14021 OFICIAL 1ª MANTENIMENTS

221

L

JP2

D

14

16.595,10

LD14022 OFICIAL 1ª PALETA EDIFICIS

170

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14023 OFICIAL 1ª PALETA VIA PÚBLICA

172

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14024 OFICIAL 1ª PINTOR

175

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14025 OFICIAL 1ª ESPAIS ESCÈNICS

219

L

J.O.

D

14

16.595,10

LD14026 MONITOR/A DE MENJADOR

222

L

J.O.

D

14

15.278,79

LD14027 MONITOR/A ARTS PLÀSTIQUES

223

L

J.O.

D

14

15.278,79

LD14028 OFICIAL 1ª CEMENTIRI

240

L

J.P1.

D

14

16.595,10

LD15026 CAP DE COLLA ELECTRICISTES

166

L

J.O.

D

15

17.597,02

LD15027 CAP DE COLLA MANYANS I
LLAUNERS
LD15028 CAP DE COLLA PALETES

168

L

J.O.

D

15

17.597,02

167

L

J.O.

D

15

17.597,02

LC15029 MONITOR/A GIMNASTICA

79

L

J.O.

C

15

17.652,68

LC15030 MONITOR/A MUSICA

220

L

J.O.

C

15

17.652,68

LC15031 ENCARREGAT/DA
EQUIPAMENTS CULTURALS
LC15032 ENCARREGAT/DA
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
LC15033 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE
GESTIÓ
LC15034 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE
GESTIÓ
LC15035 TÈCNIC/A ESPECIALISTA
DESENVOLUPAMENT
LC15036 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓ
LC15037 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA

85

L

J.O.

C

15

17.875,33

83

L

JP1.

C

15

17.875,33

137

L

J.O.

C

15

17.875,33

137

L

J.P1.

C

15

17.875,33

15

L

J.O.

C

15

17.875,33

93

L

J.O.

C

15

17.875,33

16

L

J.P1.D.

C

15

17.875,33

157,114,160

L

J.O.

C

15

18.376,28

LD13013 INFORMADOR/A SOCIAL

LC15038 INSPECTOR/A D'OBRES I
SERVEIS

1.002,47

1.002,47

2.004,94

1.157,53

2.370,71

1.185,36

1.276,81

1.276,81

2.528,08
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LC15039 ENCARREGAT/DA DE
MAGATZEM
LC15041 TÈCNIC/A ESPECIALIST A
COORDINADOR
D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
LC15042 TÈCNIC/A ESPORTIU/VA DE
BASE
LC15043 TÈCNIC/A ESPECIALISTA
D'ESPORTS
LC15044 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA

161

L

J.O.

C

15

19.211,21

224

L

J.O.

C

15

19.211,21

79

L

J.O.

C

15

17.875,33

79

L

J.O.

C

15

17.875,33

16

L

J.O.

C

15

17.875,33

LC15045 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MUSEU

241

L

J.O.

C

15

17.875,33

LC16041 EDUCADOR/A CENTRES
SOCIALS
LC16042 PROFESSOR/A ADJUNT ESCOLA
D'ART
LC16043 ENCARREGAT/DA BRIGADA
CEMENTIRI
LC16044 ENCARREGAT/DA BRIGADA
JARDINERIA
LC16045 ENCARREGAT/DA BRIGADA
OBRES
LB19047 BIBLIOTECARI/ARIA

35

L

J.O.

C

16

19.322,53

121

L

J.O.

C

16

19.433,86

106

L

J.P.1.

C

16

19.767,84

165

L

J.O.

C

16

19.767,84

164

L

J.O.

C

16

19.767,84

88

L

J.O.

B

19

20.774,29

LB19048 MESTRE/A LLAR D'INFANTS

98

L

J.O.

B

19

20.774,29

LB19049 PROFESSOR/A ADJUNT/A
CONSERVATORI
LB19050 ENCARREGAT/DA COMPRES

97

L

J.O.

B

19

20.774,29

133

L

J.P.D.

B

19

22.049,98

LB19051 INFERMER/A MEDICINA DE
L'ESPORT
LB19052 DIPLOMAT EN INFERMERIA DE
SALUT ESCOLAR
LB19053 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE
GESTIÓ
LB19054 EDUCADOR/A SOCIAL

4.693,49

78

L

J.O.

B

19

22.383,96

105

L

J.O.

B

19

22.383,96

222,211

L

J.O.D.

B

19

22.383,96

1.617,62

102

L

J.O.D.

B

19

23.108,76

1.617,62

34

L

J.O.

B

19

23.108,76

LB19055 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE
SERVEIS SOCIALS
LB19056 TÈCNIC/A EN
DESENVOLUPAMENT
LB19057 DIPLOMAT EN INFERMERIA DE
SALUT COMUNITÀRIA

72

L

J.O.

B

19

19.953,34

105

L

J.O.

B

19

22.383,96

LB19058 TÈCNIC/A DE SALUT LABORAL

225

L

J.O.

B

19

23.561,27

LB19059 TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL

163

L

J.O.

B

19

24.585,50

LB19060 TÈCNIC/A COORDINADOR
ACTIVITATS ESPORTIVES

235

L

J.O.

B

19

22.383,96

211,222

L

J.O.

B

19

22.383,96

115

L

J.O.

A

20

24.895,37

95

L

J.O.

A

20

24.895,37

77

L

J.O.

A

20

25.583,01

100

L

J.O.

A

20

25.583,01

104

L

J.O.

A

20

25.583,01

109

L

J.O.

A

20

25.583,01

162

L

J.O.

B

21

24.741,69

89

L

J.O.

A

21

25.465,86

LB19061 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE
GESTIÓ
LA20057 PROFESSOR/A SUPERIOR
CONSERVATORI
LA20058 PROFESSOR/A SU PERIOR
ESCOLA D'ART
LA20059 METGE/SSA DE MEDICINA DE
L'ESPORT
LA20061 TÈCNIC/A SUPERIOR ADVOCAT
SERVEIS SOCIALS

1.383,74

LA20062 METGE/SSA DE SALUT
COMUNITÀRIA
LA20063 TÈCNIC/A SUPERIOR
PSICÒLEG/OGA
LB21064 CAP DE LA UNITAT DE
MANTENIMENT D'EDIFICIS
LA21067 DIRECTOR/A MUSEU

J.O.

Jornada Ordinaria

J.O.D.

Jornadada Ordinària amb disponibilitat

J.P1.

Jornada amb prolongació nivell 1

J.P1.D.

Jornada amb prolongació nivell 1 i disponibilitat

J.P2.

Jornada amb prolongació nivell 2

J.P.D.

Jornada amb plena dedicació

CRITERIS D'ASSIGNACIÓ D'INCENTIUS DE PRODUCTI VITAT AL PERSONAL DELS PROGRAMES O AREES QUE
S'ESMENTEN
1.
ÀREA DE RECAPTACIÓ
1.1
UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA
L’incentiu ha de recaure sobre quelcom que signifiqui un esforç per part del personal d’Executiva i, a la vegada, que quant més esforç
més es millorin els resultats que obté l’Ajuntament.
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Per tant, i resumint, s’ha de procurar que dels càrrecs que es fan en executiva s’ingressi el màxim possible, que els deutes pendents
dels contribuents siguin el més baixos possible i, a la vegada, el meny s antics. També és necessari tenir en compte la part de
responsabilitat que es realitza des de la Caixa - Recaptació.
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran:
a)

El principal ingressat en executiva durant el període.

b)

El principal ingressat per deutes amb antiguitat d’entre 2 i 4 anys.

c)

El principal ingressat per deutes amb antiguitat superior a 4 anys.

L’incentiu es calcularà aplicant un tant per cent a cada quantitat, de la manera següent:
INCENTIU EXECUTIVA = 1% sobre (a) + 1% sobre (b) + 2% sobre (c)
Repartiment de l’import obtingut.
Recaptador executiu
Agents executius
Personal administratiu
Subunitat
CaixaRecaptació
Ordenança

16%
54%
25%
3%

2%
100%
1.2
UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA, RECURSOS I CONTROL
Dins d’aquesta unitat es valora l’esforç en facilitar la recaptació en període voluntari.
Quantes més sortides es donin al pagament en via voluntària més recaptació s’assoleix, per exemple, promoure les domiciliacions,
pagaments fraccionats, etc.
S’aplicarà un tant per cent sobre la recaptació (ingrés cobrat en voluntària) per padrons que excedeixi d’un tant per cent determinat.
Es premia aquella recaptació que s’acosti al 100% del càrrec. D’aquesta manera, la recaptació en voluntària que estigui entre el 80% i
el 90% dels càrrecs d’aquell padró, es multiplicarà per 0,1% del principal i, quan es superi el 90,01%, a més del càlcul anterior, es
multiplicarà la diferència pel 0,5% del principal, obtenint dos trams diferenciats que es sumaran.
Per càrrecs entenem el padró que s’aprova definitivament menys les baixes que pertoquen per modificacions , més les altes
corresponents que es puguin donar.
Per padrons entenem l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica, impost sobre vehicles, l’impost sobre activitat
econòmiques, taxa per escombraries, taxa per guals i la resta d’exaccions generals que es liquiden de forma col.lectiva.
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran:
a)
b)

El principal ingressat en voluntària de cada padró
Total de càrrecs de cada padró modificats amb les altes/baixes.

Càlcul de l’incentiu:
Quan
Quan

90% > (a) /(b) > 80% = es multiplicarà l’excés del 80% per 0,1%
(a) / (b) > 90% = es multiplicarà l’excés del 90% per 0,5%.

Repartiment de l’import obtingut.
Cap unitat Recaptació Voluntària
Personal administratiu Voluntària
Subunitat Caixa-Recaptació
Ordenança

17%
48%
33,5%
1,5%
100%

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA DISTRIBUCIÓ
No es tindran en compte les vacances a l’hora de calcular la participació en l’import.
Només es comptaran les baixes a partir dels 15 dies, de manera que s’anirà restant de la percepció individual a partir del dia 16.
El repartiment entre el personal que afecta al personal administratiu d’executiva (25%), de voluntària (48%) i a la subunitat de CaixaRecaptació (33,5% i 3%), es realitzarà per part de la tresorera seguint criteris objectius.
Quan degut a baixes o degut a que els llocs de treball no estiguin coberts per qualsevol causa (vacant coberta parcialment, llicències,
etc.) es produeixi un sobrant d’aquella persona, es repartirà de manera proporcional per tota la unitat (executiva pels sobrants
d’executiva i a la voluntària pels seus propis segons el % de repartiment). Entenent que, si ha faltat aquella persona durant un
determinat període de temps algú ha estat fent aquella tasca; per tant, considerarem que tota la unitat ha participat en absorbir aquella
acumulació de tasques.
El pagament de l’incentiu de produc tivitat es farà cada quatre mesos i a principis de cada any es regularitzarà. Hi haurà un pagament
al maig, un al setembre i l’últim al gener que regularitzarà l’import segons les dades reals de l’any finalitzat.
Per l’exercici de 2003 s’efectuarà el pagament de maig i el de setembre es faran segons dades de 2002, i al gener de 2004 es farà
l’últim pagament ja amb dades reals de l’exercici de 2003.
2.
1.

ÀREA DE RECAPTACIÓ D’HISENDA
PERSONAL

Objectiu: No incrementar la plantilla de personal actual, composta per:
Banc de dades

4 persones
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Oficina liquidadora
Cap
Total

8 persones
1 persona
13 persones

Puntuació assignable segons l'acompliment dels objectius esmentats:
11
12
13
14
15
2.
2.1

persones......
persones......
persones......
persones......
persones......

10
7
3
-5
-10

punts
punts
punts
punts
punts

REDUCCIÓ TERMINIS TRAMITACIÓ
Notificacions

Objectiu: Que el 95% de les notificacions es tramitin en un termini inferior a 30 dies naturals.
La puntuació as signable és la següent:
Fins a
De 21 a
Més de 25 a
Més de 30 a
Més de 35 a
Més de
2.2

20
25
30
35
40
40

dies ..……..
dies .……...
dies .……...
dies .……...
dies .……...
dies .……...

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
-1 punt

Liquidacions d'ingrés directe

Objectiu: Disminuir el període transcorregut entre fet imposable i liquidació.
La puntuació assignable és la següent:
Fins a
De 16 a
Més de 20 a
Més de 25 a
Més de 30 a
Més de

15
20
25
30
40
40

dies ............
dies ............
dies ... .........
dies ............
dies ............
dies ............

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
-1 punt

En les liquidacions per Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana s'entendrà com a data del fet imposable
la de la recepció de la notificació notarial, comunicació del Registre de la Propietat, declaració de l'interessat pel propi impost o altres
declaracions de les que es dedueixi la transmissió gravada.
2.3.

Banc de dades, activitats

Objectiu: Disminuir el període transcorregut entre les variacions produïdes en l'IAE (alta i baixa) i l'adequació del Banc de Dades.
La puntuació assignable és la següent:
Fins a
De 20 a
Més de 40 a
Més de
2.4

20
40
50
50

dies
dies
dies
dies

.……….
..………
.……….
………..

2 punts
1 punts
0 punts
-1 punt

Recursos

Objectiu: Reducció del termini mitjà de resolució.
La puntuació assignable és la següent:
Fins a
De 20 a
Més de 30 a
Més de 45 a
Més de

20
30
45
60
60

dies ............
dies ............
dies ............
dies ............
dies ............

3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
-1 punt

Si per la resolució del recurs es sol·licita informe a un altre servei o dependència es descomptaran els dies transcorreguts entre la
sol·licitud i la recepció de l’informe esmentat.
3.

RECTIFICACIÓ DE PADRONS

Objectiu: Que les baixes efectuades amb posterioritat a l'edició del padró com a conseqüència d’errors, modificacions i alteracions no
degudes a nous fets imposables suposin, respecte al número total de rebuts emesos:
La puntuació assignable és la següent:
Inferior al 1%.............................
Més d’un 1 % i fins a l’ 1,15%.
Més de l’ 1,15% i fins al 1,25 %.
Més de l’ 1, 25 % al 1,35 % .......
Més de l’ 1,35 % al 1,45 % .......
Més de l’ 1,45 % .......................

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
- 1 punts

Es computarà el promig quantitatiu de tots el padrons fiscals.
4.

ACTES D’INSPECCIÓ I REQUERIMENTS
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Objectiu: Augment de quotes tributàries per actes o requeriments:
Fins a 60.000 € ...............……..............…
Més de 60.000 € i fins a 120.000 € ........
Més de 120.000 € i fins a 240.000 € ......
Més de 240.000 € ...................................
5.
5.1

2
3
4
5

punts
punts
punts
punts

NIVELL DE GESTIÓ
Impost sobre béns immobles

Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de Serveis.
La puntuació assignable és la següent:
Nivell alt .....................
Nivell mig ...................
Nivell baix ..................
Nivell molt baix ...........
5.2

3 punts
2 punts
-1 punt
-2 punts

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de Serveis.
La puntuació assignable és la següent:
Nivell alt .....................
Nivell mig ..................
Nivell baix ..................
Nivell molt baix ..........
4.

3 punts
2 punts
-1 punt
-2 punts

NORMES GENERALS:
4.1

El valor del punt a ef ectes de l’incentiu de productivitat que es regula, serà per l’any 2003 de 236,66 euros.

4.2

En el supòsit de modificacions en el nombre de persones als efectes de l’incentiu de l’apartat 1, es computarà la puntuació
de manera proporcional al temps que hagi hagut un i altre nombre de personal adscrit al servei.

4.3

La liquidació de l’incentiu es farà dintre dels tres mesos següents a la finalització de l’exercici.

4.4

La quantitat total que resulti es distribuirà entre els diferents funcionaris o grups de funcionaris de la manera següent:

Personal

Percentatge

Cap de Servei i Secció o Tècnic Administració General que realitzi les funcions.
Cap de la Unitat Banc de Dades que realitzi les funcions ...................................
Cap de la Unitat i Subunitat de liquidació que realitzi les funcions........................
Personal Banc de Dades ......................................................................................
Resta de personal del Servei d’Hisenda i ordenança............................................

14,
11,5
9,5 cadascun
20 a repartir
35,5 a repartir

4.5

La distribució entre els components de cadascun dels grups de funcionaris, es realitzarà a proposta del Cap dels Serveis
Financers i sense que la participació de cap funcionari pugui ser inferior en un 40% a la de qualsevol altre.

CLASSIFICACIÓ DE PERSONAL A EFECTES DE LA PERCEPCIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL SERVEI, EN ELS GRUPS
QUE CONTÉ L’ANNEX I I L’ANNEX II DEL REIAL DECRET 462/2002, DE 24 DE MAIG DE 2002
GRUP 1
GRUP 2
GRUP 3

Alts càrrecs inclosos en l’article 25, 26 i 31.dos de la Llei 13/2000, de 28 de desembre, així com altres càrrecs assimilats.
Funcionaris classificats en els Grups A i B així com qualsevol altre personal assimilat als anteriors.
Funcionaris classificats en els Grups C, D i E, així com qualsevol altre personal assimilat als anteriors.

El senyor Irujo i Fatuarte diu que, tal com va explicar a la Comissió informativa de
Serveis Centrals el passat dilluns, aquest dictamen no es va poder presentar en aquell
moment, com li hauria agradat, per la impossibilitat material, bàsicament de temps, de
portar a terme la reunió preceptiva amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa,
que, com és sabut, han de participar en la negociació de l’increment retributiu, donada
la premura de temps amb què s’ha fet aquest any aquest Ple.
A continuació explica que els increments retributius que s’inclouen en aquest dictamen
pels diferents conceptes, tant per al personal funcionari com per al laboral, són aquells
que preveu l’article 19 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2003 i,
per tant, seran del 2 per 100 pels diferents conceptes.
Afegeix que, si només s’hagués tractat de l’aplicació mecànica d’aquesta Llei,
segurament s’hauria pogut presentar aquest dictamen en la passada Comissió
informativa, però aquest any, l’article 19.2 de la norma esmentada, disposa que les
pagues extraordinàries inclouran també un 20 per 100 del complement de destí que
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percebi el funcionari. Comenta que en aquest aspecte no hi havia cap problema per al
personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa, perquè la mateixa norma estableix la
manera en la que s’ha de fer efectiva, però, degut a que el personal laboral no té
assignat un complement de destí, sinó que té un complement de grau o nivell, s’havia
de negociar amb els representants del personal de quina manera es faria efectiva
també la quantia de forma equivalent a la que es reconeixia per als funcionaris.
Continua dient que, un cop que s’ha acordat que es farà efectiva de la mateixa forma
que estableix la norma per al personal funcionari, és a dir, en les dues pagues
extraordinàries corresponents als mesos de juny i desembre, es proposa l’adopció de
l’acord contingut en aquest dictamen.
Diu que en els annexes que acompanyen el dictamen s’especifica com quedarà
establert tant per al personal funcionari com per al laboral, i també els increments pels
diferents conceptes, a part de les retribucions, que són els incentius, les retribucions
per al personal eventual, els funcionaris interins, i les indemnitzacions per raons de
servei, que s’incrementaran d’acord amb el que estableix la Llei de pressupostos
generals de l’Estat.
A continuació, comenta l’acord vuitè, relatiu als criteris d’assignació de l’incentiu de
productivitat, que figura en l’annex i que fa referència als incentius de productivitat per
al personal dels programes que s’apliquen a les àrees de Recaptació i d’Hisenda.
Diu, respecte a aquest tema, que es mantenen invariables els corresponents a l’àrea
d’Hisenda i que s’ha fet una petita modificació dels criteris que s’utilitzen per calcular
l’incentiu de productivitat tant en la unitat de Recaptació executiva com en la
voluntària.
Explica que queden especificats en l’annex corresponent que acompanya aquest
dictamen i que es tracta d’aplicar una fórmula polinòmica, recorda que aquests
incentius ja s’aplicaven anys enrere en aquestes unitats i comenta que únicament
s’han canviat les xifres corresponents als barems.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMS, 1 GMIC-V, 3
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
8.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

8.1

PREGUNTA DEL GMCiU SOBRE LES OBRES DEL CARRER DE
CARRASCO I FORMIGUERA.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“En quin estat es troben les obres?
En quin termini es preveu l’acabament de les mateixes?”
El senyor García i Comas respon que les obres s’estan acabant, els murs de l’Institut
i les voreres estan complets, l’enllumenat ja està en funcionament i falten petits retocs
en algunes parts de les voreres per acabar de posar instal.lacions, l’asfaltat dels
carrers, la part d’aglomerat i l’enjardinament.
Preveu l’acabament de les obres per a la primera quinzena del mes de març.
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El senyor de Puig i Viladrich pregunta al senyor García si durant el procés de les
obres hi ha hagut algun espai important del carrer que s’hagi hagut de tornar a aixecar,
pel que fa a l’asfalt o a les voreres, sobretot en la part del darrera de l’ambulatori, o si
hi ha hagut algun altre problema, ja que ha sentit comentaris en aquest sentit.
El senyor García i Comas respon que no li consta que s’hagi produït cap problema al
marge dels habituals que es donen en qualsevol obra.
8.2

PREGUNTA DEL GMCiU SOBRE ELS PROBLEMES D’ACCÉS ALS
APARCAMENTS DEL CARRER DELS ESQUILETS.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Segons informació d’alguns veïns, hi ha problemes en les pendents d’entrada a
l’aparcament d’alguns edificis, en el sentit que quan plou entra molta aigua.
Davant d’aquest fet, si és certa aquesta qüestió, el GMCiU,
PREGUNTA
Quines accions ha pres o pensa prendre l'equip de govern?”
El senyor García i Comas respon que no li consta que quan plou entri aigua a dins,
sinó que hi ha problemes amb uns aparcaments, concretament en la Salle,12,
cantonada amb Bonsuccés, on hi ha humitats en el segon soterrrani.
Diu que també consta l’existència d’humitats en el tercer soterrani del pàrquing de la
plaça Porxada i en la fossa de l’ascensor de l’immoble número 15-17 de la carretera
de Vic.
Manifesta que tota aquesta problemàtica detectada no té cap relació amb la pluja, i
que s’ha intentat esbrinar l’origen d’aquestes situacions observant l’estat de les
instal.lacions d’aigua i de desguàs. Diu que el resultat és que totes les juntes estan en
bon estat i, per tant, la instal·lació de l’aigua funciona correctament; i, quant a la
claveguera, s’ha passat una càmera de televisió per l’interior de les canonades, cosa
que ha permès detectar els punts on hi havia defectes i corregir-los.
Comenta que en el lloc concret al que fa referència la pregunta, no s’han trobat
problemes i que si existissin anomalies es detectarien perquè tot queda enregistrat en
el vídeo.
Conclou, doncs, que les anomalies que han aparegut no són producte d’aquesta obra
d’urbanització, ja que es pot observar que es donen en una profunditat molt més alta
que en la que s’ha actuat ara.
Diu, en conseqüència, que les obres poden continuar informa que es preveu l’asfaltat
del carrer per al dimecres o dijous i diu que aquests treballs no s’interrompran, ja que
es considera que les humitats que apareixen en aquells punts són alienes a les obres.
Comenta que s’hauran de continuar investigant les causes que provoquen aquestes
humitats, que possiblement són conseqüència de l’existència de les corrents
subterrànies d’aigua que es van descobrir quan es va destapar el carrer.
Informa també que quan es va enderrocar la part alta del carrer dels Esquilets es va
descobrir un pou de claveguera que estava perforat i que en un moment determinat es
va trencar un tub d’aigua de dimensions considerables situat a la carretera de Vic i que
va provocar el vessament de l’aigua durant una estona i, en conseqüència, va donar
humitat.
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Manifesta que s’està fent un seguiment d’aquesta anomalia, per veure si l’aigua es va
absorbint i, en funció del resultat, es decidirà la solució més adequada.
8.3

PREGUNTA DEL
IMMACULADA.

GMCiU

SOBRE

LES

OBRES

DE

LA

PLAÇA

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Fa aproximadament un any, es va fer la inauguració de l’edifici de la plaça
Immaculada,
El GMCiU,
PREGUNTA
S’ha fet la recepció de l’obra?
És previst a curt o mig termini una altra obra entorn a la plaça?”
El senyor Perramon i Carrió respon que la plaça Immaculada es va fer en dues
fases: la primera corresponent a l’edifici i la segona al tram que partia del carrer
Codinella fins a connectar amb la primera part de la plaça que s’havia fet.
Suposa que la pregunta que s’ha formulat ve motivada pel fet que fa pocs dies s’han
fet unes obres en aquella plaça i comenta que la plaça està recepcionada i quedava
pendent una obra que havia d’executar FECSA, en virtut d’uns pactes establerts amb
la societat municipal FÒRUM, S.A., consistent en soterrar les línies que encara eren
aèries.
Diu que durant aquest cap de setmana s’ha fet la connexió de la línia soterrada i que
falta retirar la línia antiga que en aquest moment ja no porta corrent.
Comenta també que per dur a terme aquesta obra, s’han fet algunes prospeccions, per
a les quals ha calgut fer alguns forats a la plaça, que ja s’han reparat.
Espera, doncs, que es retirin molt aviat els antics fils i el pal que hi ha destorbant el
carrer, a fi que aquest tema quedi solucionat.
8.4

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE EL PLA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS EN
RELACIÓ AMB LA URBANITZACIÓ DEL CONGOST.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Aquest grup municipal en reiterades ocasions al llarg de la present legislatura, ha
presentat iniciatives adreçades a dur a terme el projecte d’urbanització de l’entorn del
Congost, les quals sempre han rebut respostes no satisfactòries a les mateixes,
adduint o bé la manca d’idoneïtat del moment o bé que no era una prioritat per a
l'equip de govern.
Així mateix, l’últim cop que aquest grup municipal es va interessar i demanar el
projecte d’urbanització del Congost, ens van manifestar que s’estava portant a terme
l’estudi del Pla d’Equipaments Esportius, el qual i en principi per les conclusions de
l’estudi, es portaria a terme una sèrie d’actuacions a la ciutat i en concret a la zona
esportiva de l’entorn d’El Congost. Per cert, estudi que havia de ser finalitzat a finals
de desembre passat, segons les seves declaracions.
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En vistes que aquest equip de govern ha fet públic als mitjans de comunicació, i no als
grups municipals, si més no, al nostre, relatiu a la urbanització de l’entorn d’El
Congost.
Ja ha finalitzat l’estudi del Pla d’Equipaments Esportius?
Si és així, a quines conclusions ha arribat respecte a la urbanització d’El Congost?
Ja que han fet públic als mitjans de comunicació l’inici aproximat de les obres
d’urbanització d’El Congost, ens podrien donar detalls de quin tipus d’obra es vol dur a
terme, quantes places d’aparcament es consoliden, a quina zona en concret afectarà
aquesta urbanització, i quin és el cost de l’obra a fer?”
El senyor Empez i García respon a la primera qüestió plantejada dient que en aquest
moment ja es disposa de la primera fase, corresponent a l’anàlisi de la diagnosi, i falta
la segona fase, referent a la proposta de futur.
Comenta també que l’empresa encarregada de realitzar aquest estudi ha demanat un
termini de tres setmanes per acabar aquesta fase, que serà la que realment indicarà
les possibles urbanitzacions que s’hauran de fer en el Congost com en la resta de la
ciutat.
Diu que a l’acabament d’aquesta sessió del Ple facilitarà als grups de l’oposició la
informació corresponent a la primera fase.
El senyor García i Comas, en relació amb la urbanització o pavimentació dels
accessos, comenta que en el primer paràgraf de la pregunta es diu: “... en reiterades
ocasions al llarg de la present legislatura, ha presentat iniciatives ... les quals sempre
han rebut respostes no satisfactòries a les mateixes, adduint o bé la manca d’idoneïtat
del moment o bé que no era una prioritat per l'equip de govern.” Comenta al respecte
al senyor Javaloyes que amb això sembla que l'equip de govern hagi fugit d’estudi
respecte el que es proposava i manifesta que és cert que en el Ple del mes de juny del
2002 es va plantejar la urbanització de la zona del Congost i es va acordar que l'equip
de govern redactaria durant l’any 2003 el projecte de pavimentació dels accessos al
nou Congost i d’arranjament de l’aparcament, un cop estigui enllestit.
Diu que s’està complint l’acord del Ple i que es va decidir redactar el projecte durant el
present exercici, perquè en el moment que es va plantejar, l’Ajuntament estava amb la
“cartera colapsada”, resolent els projectes de les inversions de l’any 2002.
Manifesta que s’està elaborant i acabant un projecte, amb el qual no s’entra en el 100
per 100 dels carrers, sinó que es pretén que doni resposta a la pavimentació. Diu que
no es faran voreres, no s'instal·larà enllumenat, ni tot el conjunt de serveis que es
posarien en els carrers, sinó que es pavimentaran els accessos, es farà el drenatge
per a l’aigua, ja que és important evitar l’acumulació d’aigua i que es descontroli com a
conseqüència del pendent. Manifesta que també és important que no es faci una
escampada d’asfalt en una superfície àmplia, sinó que aquesta operació es faci amb
una certa organització, en el sentit de senyalitzar els aparcaments amb pintura, plantar
arbres i, en definitiva, que l’espai estigui el màxim d’acondiciat possible, per donar
resposta amb una mínima inversió.
Informa que la societat Bàsquet Manresa va presentar una proposta, que era gairebé
una solució de mínims, consistent en aplicar una capa de paviment o d’asfalt, que no
preveia la recollida d’aigua ni l’existència de vegetació.
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Diu que, per tant, s’ha replantejat i s’està en la línia que ha esmentat abans, en el
sentit que no serà una resolució d’aparcaments en el 100 per 100, però sí una solució
que donarà resposta al problema que ocasiona el fang en els dies de pluja.
Comenta que en les properes reunions de la Comissió informativa d’Urbanisme, en
l’apartat de donació de compte, es debatrà aquest projecte i les qüestions que plantegi
l’oposició al respecte, sobre el nombre de places d’aparcament i la manera d’aplicar
l’asfalt, ja que en aquest moment no disposa de la informació necessària per poder
donar resposta a aquests temes, donat que no estan acabats.
Insisteix, doncs, que un cop discutit per la Comissió Informativa, s’aprovarà el projecte
i es passarà a la seva contractació.
El senyor Javaloyes i Vilalta agraeix a l'equip de govern que hagi decidit finalment
tirar endavant el projecte d’urbanització del Congost, que va ser una qüestió plantejada
a iniciativa del GMPP, amb una proposició al mes de juny.
Diu, però que el motiu d’aquesta pregunta és que al mes de novembre el GMPP va
preguntar a l'equip de govern com estava la urbanització del Congost i la resposta va
ser que fins que no estigués acabat el Pla d’equipaments esportius no se sabria com
es faria ni de quina manera s’acabaria.
Justifica les preguntes que ha formulat el GMPP dient que són conseqüència de la
gran confusió que li ha provocat l'equip de govern i, en aquest sentit, diu que, davant
de l’afirmació de l'equip de govern que fins que no estigui redactat el Pla
d’equipaments esportius no se sabrà com s’ha de fer, es pregunta com és possible
que fa una setmana, l'equip de govern hagi declarat públicament, a través dels mitjans
de comunicació, que farà la urbanització del nou Congost. Insisteix que si ara sí es pot
fer, perquè al mes de novembre s’havia d’esperar a tenir el Pla d’equipaments
esportius.
Reitera la plena satisfacció del GMPP perquè finalment l'equip de govern hagi decidit
tirar endavant aquesta qüestió, pel bé de la ciutat, i no entrarà en una discussió que no
és necessària sobre el fet que fins al mes de juny del 2002 no es van acceptar les
propostes i esmenes que va presentar el seu grup al respecte, per una manca
d’idoneïtat o perquè no era una prioritat en aquell moment.
Espera que d’aquí a dues setmanes, en la propera Comissió informativa d’Urbanisme,
l'equip de govern presenti el projecte, abans de fer-ho a la premsa, a fi que es
resolguin els interrogants existents sobre el nombre de places que hi haurà i el cost del
projecte.
L'alcalde diu al senyor Javaloyes que no ha volgut tallar la seva intervenció, perquè el
Ple d’avui ha estat suau i ha permès una rèplica dilatada, però li recorda que aquest
aspecte està establert molt concretament en el Reglament i li demana, per tant, que la
intervenció d’avui no serveixi de precedent, per al altres sessions plenàries en les que
es formulin preguntes.
Manifesta també, tal com ha dit el senyor García, que s’està treballant paral.lelament
amb el projecte d’urbanització i amb la proposta d’urbanització que s’està fent.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 hores i
10 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 núm. ............... i
correlativament fins el ............
El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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