Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 20 de
desembre del 2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen,
per celebrar la sessió número 13 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en
primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.

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

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

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió durant el coneixement del punt 6.2.1
de l'Ordre del dia.
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 a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions ordinàries número 10 i 11, corresponents al 18 d'octubre i 15 de
novembre del 2004, que s'han entregat als regidors i regidores, juntament amb la
convocatòria, i l'alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte el seu
contingut.
En no formular-se’n cap, l'acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 24
membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 45, 46,
47, 48 I 49, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE NOVEMBRE I 9
DE DESEMBRE DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE
DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART.
22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions número 45, 46, 47, 48 i 49, corresponents als dies
8, 15, 22 i 29 de novembre i 9 de desembre del 2004, respectivament, pel repartiment
que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics,
en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del
RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

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

SERVEIS JURÍDICS I D'ASSESSORAMENT

a.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS
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2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7671, DE 3 DE
NOVEMBRE
DE
2004,
SOBRE
PERSONACIÓ
D'AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
477/2004-A, INTERPOSAT PER LA SOCIETAT CONSTRUCTORA DEL
CARDONER, S.A., CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA PER
SILENCI ADMINISTRATIU DE LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL DE DATA 1
DE MARÇ DE 2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 477/2004-A interposat per
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A., contra la desestimació presumpta per
silenci administratiu de la reclamació patrimonial de data 01-03-04, concretada en
346.885 € en concepte de danys i perjudicis soferts per la modificació anticipada del
Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa de 1997 en l’àmbit del c/ Arbonés-façana
al Cardener, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, en qualitat
de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs
contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8084, DE 19 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 462/2004,
INTERPOSAT PEL SENYOR IGNASI MOMINÓ VILASECA, CONTRA LA
DENEGACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DEL RECURS D'ALÇADA
INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE
BARCELONA QUE APROVÀ DEFINITIVAMENT EL PLA ESPECIAL
CERDANYA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 462/2004 interposat pel Sr.
IGNASI MOMINÓ VILASECA, contra la denegació per silenci administratiu del recurs
d’alçada interposat contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, que va
aprovar definitivament el Pla especial Cerdanya de Manresa, davant la Secció Tercera
de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en qualitat de codemandats.
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2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós-administratiu de referència.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8227, DE 22 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 467/2004-E,
INTERPOSAT PER SAT CIPA, S.L., CONTRA LA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT
D'ACTUACIÓ NÚM. 28 DOLORS POLÍGON.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 467/2004-E interposat per
SAT CIPA, S.L., contra la resolució de l’Alcalde-President de data 01-07-04, que, entre
d’altres assumptes, va acordar l’aprovació definitivament del projecte de reparcel.lació
de la Unitat d’Actuació núm. 28 Dolors-Polígon, del municipi de Manresa, davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8353, DE 26 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 395/2004-D,
INTERPOSAT PER EUDALD PIELLA COSTA I LINEA DIRECTA
ASEGURADORA, S.A., CONTRA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DEL
RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT EN RELACIÓ AMB LA PETICIÓ
D'INDEMNITZACIÓ PER DESPERFECTES A UN VEHICLE.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 395/2004-D interposat per
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EUDALD PIELLA COSTA i LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., contra la
resolució de l’Alcalde-President de data 12-05-04, que desestimava el recurs de
reposició interposat pels actors contra la resolució de l’Alcalde-President de data 0903-04, la qual va declarar desistits a ambdós interessats en la petició d’indemnització
per desperfectes al vehicle matrícula 2040-CFX, marca Toyota Yaris, deguts
presumptament a l’enlairament de la pilona de la Seu, el dia 13 de desembre de 2003,
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs
contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8411, DE 30 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 510/2004-F,
INTERPOSAT PEL SENYOR GUISEPPE DE ROSAS, CONTRA RESOLUCIÓ
QUE DESESTIMAVA EL RECURS PRESENTAT EN RELACIÓ AMB EL
PAGAMENT D'UNA MULTA I A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ TEMPORAL
DEL PERMÍS DE CONDUIR.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 510/2004-F interposat pel Sr.
GUISEPPE DE ROSAS, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 16-07-04,
que desestimava el recurs de reposició interposat per l’actor contra la resolució de
data 12-05-04, que sancionava a l’actor al pagament d’una multa de 600 € per conduir
amb la taxa d’alcohol en aire aspirat superior a 0.35 mg/l i més concretament 0.65 mg/l
i proposava a la Direcció General de Trànsit, la suspensió temporal del permís de
conducció per un termini no superior a tres mesos, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 9 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
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senyora MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8412, DE 30 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 486/2004-B,
INTERPOSAT PEL SENYOR MANUEL MORENO CADENAS, CONTRA
RESOLUCIÓ QUE DESESTIMAVA EL RECURS D'ALÇADA PRESENTAT PER
UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL CONTRA ORDRE DE SERVEI DICTADA
PEL CAP DE LA POLICIA LOCAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 486/2004-B interposat pel Sr.
MANUEL MORENO CADENAS, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 2207-04, que desestimava el recurs d’alçada interposat per l’actor, agent de la Policia
Local, contra l’ordre de servei dictada pel Cap de la Policia Local de data 17-06-04, en
la qual s’ordenava la seva incorporació al servei el dia 20 de juny de 2004, pel temps
indispensable per cobrir un servei extraordinari, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 7 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs
contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8537, D'1 DE
DESEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 508/2004,
INTERPOSAT PER LA SOCIETAT UPLAN, S.A., CONTRA L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT
D'ACTUACIÓ NÚM. 27, DOLORS-SALLENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 508/2004 interposat per
UPLAN, S.A., contra la resolució de l’Alcalde-President de data 19-05-04, que resolt
estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Martí Guardia Ribalta, i retrotrau el
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procediment al moment anterior a la resolució del recurs de reposició interposat per
l’actor contra la resolució de l’Alcalde-President de data 19-01-04, la qual estimava el
recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació
de la Unitat d’Actuació núm. 27, Dolors-Sallent de Manresa, davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8446, DE 29 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 477/2004 E,
PROCEDIMENT ABREUJAT, INTERPOSAT PER EDIFICIOS INDUSTRIALES
DEL CARDONER, S.L., EN RELACIÓ AMB LA PRESUMPTA EXECUCIÓ
DEFICIENT D'UNES OBRES AL CARRER DE LES PIQUES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 477/2004 E, procediment
abreujat, interposat per EDIFICIOS INDUSTRIALES DEL CARDONER, SL contra la
resolució de l’Alcalde de 10 de juny de 2004 que estimava parcialment el recurs de
reposició interposat contra la resolució de l’alcalde de 5 de març de 2004, en la qual es
requeria el pagament de les despeses ocasionades a l’Administració, per l’allotjament
provisional de les persones desallotjades del seu domicili a conseqüència de la
presumpta execució deficient de les obres del carrer de les Piques núm. 12 de
Manresa, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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a.2)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7894, DE 10 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 631 I 642, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 205/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional números 631 i 642, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número de Judici de Faltes 205/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 31 de març de 2004, per manca de
respecte i desconsideració als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 631 i 642, en el Judici de Faltes núm.
504/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8393, DE 25
DE NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 629 I 577, EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 420/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional números 629 i 577, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número de Judici de Faltes 420/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 11 de juny de 2004, per manca de
respecte i desconsideració als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 629 i 577, en el Judici de Faltes núm.
420/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8394, DE 25
DE NOVEMBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 421 I 422, EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 647/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 421 i 422, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número 647/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran
de les diligències número 498/04, d’uns fets esdevinguts el dia 24 de setembre de
2004, consistents en desobediència i insults als agents de l’autoritat i que podrien ser
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 421 i 422 en
el Judici de Faltes núm. 647/2004, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte
d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei
de contractes de les administracions públiques.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.3)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7832, DE 29
D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA
DICTADA EL 8 D'OCTUBRE DE 2004 QUE FIXA LES COSTES DE LES
ACTUACIONS EN UN IMPORT DE 900,63 EUROS, DINS EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 380/2003 SECCIÓ C, INTERPOSAT
PER LA SOCIETAT BON PREU, S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR DELEGAT D'HISENDA, DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'ACTORA CONTRA LA MATRÍCULA DE
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DURANT L'EXERCICI
2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 8 d’octubre de
2004 la Interlocutòria que fixa les costes de les actuacions en un import de 900,63 €,
dins el recurs contenciós-administratiu núm. 380/2003 Secció C interposat per BON
PREU, SA contra la resolució del Regidor-Delegat d’Hisenda, desestimatòria del
recurs de reposició interposat per l’actora contra la matrícula de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques durant l’exercici 2003.
2n. APROVAR EL PAGAMENT de 900,63 € en concepte de costes, a favor de BON
PREU, SA, i consignar l’esmentada quantitat segons les dades següents:
Titular del compte:
Entitat:
Núm. Consignació:
Expedient:

Jutjat Contenciós-Administratiu número 11 de Barcelona
Banesto
0995-000085-038003
380/2003

3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació."
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2.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8013, DE 8 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 169,
DICTADA EL 25 D'OCTUBRE DE 2004, PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA, QUE RESOL ESTIMAR EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 186/2004-B INTERPOSAT
PER LA SOCIETAT POST EXPRÉS, S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR DELEGAT D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS, DE
29-01-04, QUE IMPOSAVA UNA MULTA DE 1.500 EUROS PER LA
INFRACCIÓ CONSISTENT EN EXERCIR L'ACTIVITAT D'OFICINA DE
SERVEIS POSTALS EN HORARI NOCTURN I SENSE LLICÈNCIA AIGÜES
DE MANRESA, SA CARRER BAMBYLOR, NÚM. 5, BAIXOS, EL DIES 22, 23
I 25 DE SETEMBRE DEL 2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 169 de 25 d’octubre de
2004, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que resol estimar el
recurs contenciós administratiu número 186/2004-B interposat POST EXPRES, SA,
contra la resolució del regidor delegat d’habitatge, rehabilitació i activitats de 29-01-04
que imposava una multa de 1500 € per la infracció consistent en exercir l’activitat
d’oficina de serveis postals en horari nocturn i sense llicència en el carrer Bambylor, 5,
baixos de Manresa, els dies 22, 23 i 25 de setembre de 2003, 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.4)

ALTES ASSUMPTES SERVEIS JURÍDICS

2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7893, DE 10
DE NOVEMBRE DE 2004, SOBRE SOL.LICITUD JUDICIAL D'ENTRADA A
LA FINCA SITUADA EN EL CARRER BALMES NÚM. 45-47, XAMFRÀ ABAT
OLIBA, BAIXOS, PROPIETAT DE MOBLES BAGES, S.A., ALS EFECTES
D'EFECTUAR L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE RETIRADA D'UN MÒDUL
PREFABRICAT EN L'INTERIOR DE L'ILLA, DAVANT DELS JUTJATS
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS DE BARCELONA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada a la finca situada en el carrer Balmes núms.
45-47, xamfrà Abat Oliba, baixos de Manresa, propietat de MOBLES BAGES, SA, als
efectes de poder efectuar l’execució subsidiària de retirada d’un mòdul prefabricat en
l’interior de l’illa, davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada a la finca
situada en el carrer Balmes núms. 45-47, xamfrà Abat Oliba, baixos de Manresa,
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona que per torn correspongui.
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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b)

SERVEIS FINANCERS

2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7726, DE 4 DE
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 18/2004, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2004, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 7è de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004, segons
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169,
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004."
PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2004
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CRÈD.ACTUAL

AUGMENT

BAIXA

111.0.489.07

Organs de Govern.Regidories.Quota soci PANGEA

3.000,00

596,00

111.1.626

Organs de Govern.Alcaldia.-Equips processos inform.

1.500,00

1.181,00

111.0.226

Organs de Govern.-Regidories.-Despeses diverses.

90.000,00

1.777,00

622.3.489

Fires i Promoció del Comerç.- Altres transferències.

163.000,00

7.424,00

622.3.226

Fires i Promoció del Comerç.- Despeses diverses.

30.000,00

463.5.226

Programa de promoció de la dona.-Despeses diverses

28.000,00

463.5.226.03

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

611.0.342

Administració Financera.-Interessos de Demora.

611.0.625

Administració Financera.- Mobiliari i estris

611.0.214

Administració Financera.- Material de transport.

121.0.206

Administració General.- Equips per a proces.informac.

195.100,00

121.0.626

Administració General.- Equips per a proces.informac.

36.000,00

121.0.220.02

Administració general.- Material informàtic no inventar.

120.000,00

2.404,00 Consignació sobrant.
319,00 Consignació sobrant.

170.424,00 Consignació insuficient.

3.000,00

83.331,00

CAUSES

91.777,00 Consignació insuficient.

7.424,00

3.000,00

CRÈD.DEFINI
TIU

22.576,00 Consignació sobrant
31.000,00 Consignació insuficient.

3.000,00

0,00 Consignació sobrant.

300,00

83.031,00 Consignació sobrant.

1.500,00

100,00

1.600,00 Consignació insuficient

200,00

200,00

400,00 Consignació insuficient
15.000,00

180.100,00 Consignació sobrant.

8.000,00

44.000,00 Consignació insuficient

7.000,00

127.000,00 Consignació insuficient

27.501,00 27.501,00
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PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2004
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 18/2004 queda resumit per capítols de
la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes

ESTAT DE DESPESES

21.190.207,00

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.780.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

21.575.931,38

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.448.290,43

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.821.700,38

Capítol 3.- Despeses financeres

1.332.054,42

Capítol 4.- Transferències

16.411.363,00

Capítol 4.- Transferències

4.845.220,00

Capítol 6.- Inversions reals

30.625.074,30

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

855.614,99

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

2.674.203,00
10.463.486,59

Capítol 9.- Passius financers

7.273.114,38

TOTAL ..................................................................... 83.088.189,34

2.18

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

4.004.135,69
6.172,00
4.251.311,12

TOTAL ...................………........................................... 83.088.189,34

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7938, DE 15
DE NOVEMBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 20/2004, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 20/2004, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre diverses del capítol 1 de
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’ aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169,
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003."
PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 20/2004
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
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Partida
222.0.120
432.1.120
111.0.121
121.0.121
222.0.121

Crèd.
actual

Denominació
Seguretat.- Retribucions bàsiques
Estructura
gral.d'Urbanisme.Retribucions
bàsiques
Organs de Govern.-Regidories.- Retribucions
comple.
Administració
General.Retribucions
complementàries

Augment

918.493,00
914.876,00
94.338,00
1.032.278,00
1.492.210,00

19.394,00

2.000,00

721.0.121

Museus.- Retribucions complementàries.
Desenvolupament empresarial.- Retribucions
comple.

14.638,00

1.000,00

222.0.130

Seguretat.- Laboral fixe.

35.824,00

1.000,00

422.1.130

Ensenyament bàsic.- Laboral fixe.

235.792,00

3.000,00

452.1.130

Instal.lacions esportives.- Laboral fixe.

266.385,00

7.500,00

452.3.130

C.Cívics/S.Ciutat/Teatre Conserv.-Laboral fixe.

112.403,00

3.000,00

611.0.130

Administració financera.- Laboral fixe.

30.519,00

1.000,00

313.0.131

Acció social.- Laboral eventual.

90.949,00

2.500,00

322.3.131

Plans d'Ocupació.- Laboral eventual.

86.029,00

400,00

422.8.131

Ensenyament Conservatori.- Laboral eventual.

44.689,00

12.000,00

432.1.151

Estructura Gral. d'Urbanisme.- Gratificacions.

38.182,00

12.000,00

443.0.151

Cementiris i Serveis Funeraris.- Gratificacions

2.020,00

3.500,00

452.1.151
322.3.160.00

Instal.lacions esportives.- Gratificacions.
Plans
d'Ocupació.Seguretat
Social.Perso.Laboral .

313.0.163

Acció social.- Despeses socials personal laboral.

222.0.120

Seguretat.- Retribucions bàsiques.

918.493,00

121.0.120

Administració General.- Retribucions bàsiques.

974.594,00

121.0.230

Administració General.- Dietes

121.0.231

Administració General.- Locomoció.

222.0.230
222.0.231

422.3.121
432.1.121
453.0.121

27.858,00

2.000,00

8.920,00

1.000,00

905.542,00

15.428,00
29.316,00

1.300,00

46.482,00

1.200,00

5.000,00

2.000,00

13.000,00

3.500,00

Seguretat.- Dietes

6.000,00

2.000,00

Seguretat.- Locomoció

6.000,00

Causes

909.693,00 Consignació sobrant.

5.400,00

909.476,00 Consignació sobrant.
Consignació
96.338,00 insuficient.

11.000,00

1.021.278,00 Consignació sobrant.

15.000,00

1.477.210,00 Consignació sobrant.
Consignació
29.858,00 insuficient.
Consignació
9.920,00 insuficient.

15.000,00

890.542,00 Consignació sobrant.
Consignació
21.394,00 insuficient.
Consignació
15.638,00 insuficient.
Consignació
36.824,00 insuficient.
Consignació
238.792,00 insuficient.
Consignació
273.885,00 insuficient.
Consignació
115.403,00 insuficient.
Consignació
31.519,00 insuficient.
Consignació
93.449,00 insuficient.
Consignació
86.429,00 insuficient.
Consignació
56.689,00 insuficient.
Consignació
50.182,00 insuficient.
Consignació
5.520,00 insuficient.

1.200,00

14.228,00 Consignació sobrant.
Consignació
30.616,00 insuficient.
Consignació
47.682,00 insuficient.

4.000,00

914.493,00 Consignació sobrant.

5.500,00

969.094,00 Consignació sobrant.
Consignació
7.000,00 insuficient.
Consignació
16.500,00 insuficient.
Consignació
8.000,00 insuficient.
Consignació
8.000,00 insuficient.

2.000,00
65.900,00

Crèd.
definitiu

8.800,00

2.000,00

Seguretat.- Retribucions complementàries
Hospitals,
Serv.Assist.Retribucions
complementàr.
Ensenyament.Arts.Retribucions
complementàries.
Estructura
gral.d'Urbanisme.Retribucions
complem.

412.0.121

Baixa

65.900,00

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 20/2004
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 20/2004 queda resumit per capítols de
la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

21.190.207,00
1.780.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

21.566.431,38

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.565.790,43

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.821.700,38

Capítol 3.- Despeses financeres

1.209.054,42

Capítol 4.- Transferències

16.417.363,00

Capítol 4.- Transferències

4.855.220,00

Capítol 6.- Inversions reals

30.636.074,30

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

855.614,99
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Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers

2.674.203,00

Capítol 7.- Transferències de capital

10.463.486,59

Capítol 9.- Passius financers

Capítol 8.- Actius financers

7.273.114,38

6.172,00

Capítol 9.- Passius financers

TOTAL ..................................................................... 83.094.189,34

2.19

4.004.135,69

4.251.311,12

TOTAL ...................………........................................... 83.094.189,34

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8687, DE 9 DE
DESEMBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 21/2004, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2004, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre diverses partides del
capítol 1 de personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim
per partida pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article
179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169,
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004."
PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 21/2004
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida

Denominació

Crèd.
actual

611.0.625

Administració Financera.- Mobiliari i estris

611.0.342

Administració Financera.- Interessos de demora.
Hospitals,
Serv.Assist.i
Centres
Salut.Gratificacions

83.031,00

Cementiris i Serveis Funeraris.- Gratificacions.
Centres Cívics, Sala Ciut.- Maquinària, instal.i
utillatge
Centres Cívics, Sala Ciut.- Maquinària, instal.i
utillatge

5.520,00

412.0.151
443.0.151
452.3.213
452.3.623
121.0.120

1.600,00

Augment
500,00

2.278,00

969.094,00

452.3.121
222.0.120

Seguretat.- Retribucions bàsiques.

905.693,00

451.1.130

Biblioteques i arxius.- Laboral fixe.

41.024,00

2.000,00

121.1.221

Edifici C.Consistorial.- Subministraments.

28.138,00

5.500,00

121.2.221

Edifici Pl. Major, 5.- Subministraments.

40.513,00

7.500,00

451.1.121
452.1.121

52.889,00

3.600,00

29.059,00

3.100,00

34.200,00

800,00

Causes
Consignació
2.100,00 insuficient.

82.531,00 Consignació sobrant.

2.200,00

78,00 Consignació sobrant.
Consignació
7.720,00 insuficient.

7.692,00

12.308,00 Consignació sobrant.
Consignació
31.692,00 insuficient.

13.000,00

956.094,00 Consignació sobrant.
Consignació
56.489,00 insuficient.
Consignació
32.159,00 insuficient.
Consignació
35.000,00 insuficient.

9.500,00

896.193,00 Consignació sobrant.
Consignació
43.024,00 insuficient.
Consignació
33.638,00 insuficient.
Consignació
48.013,00 insuficient.

7.692,00

Administració General.-Retribucions bàsiques.
Biblioteques
i
arxius.Retribucions
complementàries
Instal.lacions
esportives.Retribucions
complementar.
Centres Cívics, Sala Ciut.- Retribucions
complement.

Crèd.
definitiu

500,00

2.200,00

20.000,00
24.000,00

Baixa
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452.1.226

Instal.lacions esportives.- Despeses diverses.

452.1.223

Instal.lacions esportives.- Transports

322.4.131
322.4.16000

Programes de formació.- Laboral eventual
Programes de formació.- Seguret.
Pers.Laboral

322.4.226

Programes de formació.- Despeses diverses.

453.0.226

Museus.- Despeses diverses

453.0.224

Museus.- Primes d'assegurances.

80.000,00

270,00

500,00

270,00

49.122,00

1.400,00

15.692,00

650,00

79.730,00 Consignació sobrant.
Consignació
770,00 insuficient.
Consignació
50.522,00 insuficient.
Consignació
16.342,00 insuficient.

Soc.-

78.186,00

2.050,00

76.136,00 Consignació sobrant.

160.000,00

1.300,00

158.700,00 Consignació sobrant.
Consignació
6.100,00 insuficient.

4.800,00

1.300,00
36.512,00

36.512,00

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 21/2004
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 21/2004 queda resumit per capítols de
la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

21.190.207,00
1.780.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

21.555.481,38

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.569.048,43

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.821.700,38

Capítol 3.- Despeses financeres

1.208.554,42

Capítol 4.- Transferències

16.417.363,00

Capítol 4.- Transferències

4.855.220,00

Capítol 6.- Inversions reals

30.644.266,30

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

855.614,99

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

2.674.203,00
10.463.486,59
7.273.114,38

TOTAL ..................................................................... 83.094.189,34

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

4.004.135,69
6.172,00
4.251.311,12

TOTAL ...................………........................................... 83.094.189,34

c)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.20

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8434, DE 2 DE
DESEMBRE DE 2004, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE
L'ALCALDIA, PER ABSÈNCIA TEMPORAL, PEL PRIMER TINENT
D'ALCALDE, DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 8 I EL 12 DE
DESEMBRE DE 2004, AMBDÓS INCLOSOS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Que durant el període comprès entre el 8 i el 12 de desembre de 2004,
ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de
les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer tinent d’alcalde,
senyor Josep Camprubí i Duocastella, que substituirà amb caràcter d’alcalde
accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí
i Duocastella.
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TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents."
2.21

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 8091, DE 10 DE NOVEMBRE DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA
D'INTERINITAT I PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, DE LA SRA.
ANNA VEGA ALDRUFEU, COM A PROFESSORA SUPERIOR DEL
CONSERVATORI PER TAL D'IMPARTIR CLASSES DE LLENGUATGE
MUSICAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment
de màxima urgència, a la senyora ANNA VEGA ALDRUFEU (DNI 77612345-H) com a
professora superior del Conservatori per tal d’impartir classes de llenguatge musical,
amb una jornada de 35 hores setmanals, de les quals 18 hores seran lectives, 6
d’activitats amb horari fix en el centre i 11 d’activitats relacionades amb la docència
que no s’han de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre el dia 15
de novembre de 2004 i fins que es reincorpori al servei la titular de la plaça senyora M.
Pilar Carrasco Calderó que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per
les retribucions següents:
Sou mensual ......................................................................................... 1.813,80 EUR
Paga extraordinària d’estiu .................................................................... 1.813,80 EUR
Paga extraordinària de Nadal ................................................................ 1.813,80 EUR
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 ....................................
167,17 EUR
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 .................................
167,17 EUR
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació de la senyora Vega s’efectua de conformitat amb el que disposen
l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD
2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per substituir a
treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Anna Vega Aldrufeu al lloc de treball
de professora superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057, del Text refós de
la Relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament aprovat pel Ple
de la Corporació Municipal en sessió del dia 17 de maig de 2004.
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4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.22

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

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

Organisme

Parlament de Catalunya
Gabinet de Presidència
Generalitat de Catalunya
19-11-2004
—Conselleria d'Educació—
Generalitat de Catalunya
24-11-2004
—Gabinet del President—
16-11-2004

7-12-2004

Grup Parlamentari Popular
en el Congrés dels Diputats

14-12-2004

Parlament Europeu
—Comitè d'afers
constitucionals—

Remitent
Sra. Marina García i Soler,
cap del Gabinet
Sra. Marta Cid i Pañella,
consellera
Sra. Marta Grabulosa,
directora
Sr. Antonio Luis MartínezPujalte López, director del
Gabinet del Portaveu

Sr. Jo Leinen

Acord municipal
Projecte de Constitució Europea.
Gratuïtat dels llibres escolars.
Projecte de Constitució Europea.
Inversions en ferrocarril dels
Pressupostos Generals de l'Estat
del 2005.
Reclamació del reconeixement de
la llengua catalana com a llengua
de la Constitució Europea i com a
llengua d'ús normal a les Corts
Espanyoles.

En aquest moment, l’alcalde altera l'ordre correlatiu dels assumptes de l'ordre del dia, en
el sentit de tractar seguidament el punt 6.2.1 i a continuació els punts 8.4 i 8.6, en atenció
a les persones que assisteixen a aquesta sessió plenària que estan interessades per
aquests temes.
El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió en aquest moment.
6.2

REGIDORIA
DELEGADA
DEL
PROGRAMA
D'IMMIGRACIO, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

6.2.1 CONSTITUIR
EL
D'INTERCULTURALITAT
COMPOSICIÓ.

I

TRANSVERSAL

CONSELL
MUNICIPAL
MIGRACIONS I DEFINIR

SECTORIAL
LA SEVA

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Immigració i Ciutadania,
del 15 de desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la ciutat de Manresa es troba immersa en els mateixos canvis
sociodemogràfics que la major part del territori català i el món occidental, on el fet
migratori de població que prové de països extra comunitaris i de l'antic bloc de l'est es
fa cada vegada més habitual, amb tot un seguit de repercussions i canvis en els
terrenys econòmic, demogràfic, d'habitatge, cultural, d'interacció comunitària i de
necessitat d'adequació de serveis i recursos en general.
Vist que l'Ajuntament de Manresa, i com a fruit d'un treball de debat intern i extern,
cercant el consens ciutadà, va aprovar el maig del 2000 el Pla transversal
d'immigració, i el Programa d'actuació Ciutadania, sobre la base de diferents
intervencions portades a terme anteriorment, i amb tot un seguit de noves
intervencions que han sorgit del mateix Pla.
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Vist que existeix des del 2001 una Taula, anomenada de la Immigració i la
Interculturalitat, que ve trobant-se periòdicament i que agrupa diferents organismes
públics i entitats cíviques que treballen en el camp de les migracions i per promoure la
convivència entre tots els ciutadans, siguin quins siguin els seus orígens i arrels
culturals.
Vist el que s’estableix als articles 45 del Reglament orgànic municipal i als articles 23 a
27 del Reglament de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament que fan referència
als òrgans municipals de participació ciutadana permanents.
Que, en virtut de l’article 25 del Reglament de Participació Ciutadana la Presidència
del Consell recaurà en el regidor –delegat de l’àmbit sectorial.
Que tal i com es descriu a l’article 25.1.a i b podran prendre’n part aquelles entitats
ciutadanes de l’àmbit sectorial corresponent o amb activitats vinculades a aquest i que
estiguin inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes.
Que, en virtut de l’article 26.3 la creació dels consells sectorials requereix d’un acord
per majoria absoluta del Ple de la Corporació i, en virtut del que estableix els articles
55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, així com article 179 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, serà objecte d’informe preceptiu emès pel
Secretari General de la Corporació.
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear aquest consell
municipal d’Interculturalitat i Migracions amb la composició i àmbit sectorial d’actuació
que es descriuen.
Vist l'informe tècnic emès pel cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Vist l'informe jurídic emès pel cap de secció Juridicoadministrativa dels Serveis a les
Persones en data 15 de desembre de 2004.
Per tot això, el regidor delegat d'Immigració i Ciutadania, en ús de les seves
atribucions, proposa a la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania que dictamini
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els
següents:
ACORDS
PRIMER. Constituir el Consell municipal sectorial d'Interculturalitat i Migracions, com a
òrgan de participació ciutadana pel que fa a la informació, l'assessorament i la
col·laboració en la política i la gestió de l'àmbit d'immigració i ciutadania.
SEGON. Definir la composició del Consell sectorial d'Interculturalitat i Migracions, amb
els següents membres:
President
El regidor delegat d'Immigració.
Vocals
Un/a representant de cada grup municipal:
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—
—
—
—
—

Grup municipal Socialista
Grup municipal de CIU
Grup municipal d’ERC
Grup municipal d’ICV-EA
Grup municipal del PPC

Un/a representant dels següents organismes o administracions públiques:
—
—
—
—
—

Institut Català de la Salut (ICS)
Servei Català de la Salut (SCS)
Pla Comarcal d'Immigració del Bages
Centre de formació d'adults "Jacint Carrió"
Centre de Normalització lingüística "Montserrat"

Un/a representant de cadascuna de les següents Entitats Ciutadanes:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Althaia. Xarxa Assistencial, Fundació Privada
Associació Intercultural Bages per a Tothom
Associació equatoriana Mitad del Mundo
Associació Cultural argentina de Manresa
Associació Cultural islàmica del Bages
Creu Roja de Manresa
Càritas arxiprestal de Manresa
Col·legi Oficial de Treballadors Socials i Assistents Socials (Delegació de
Manresa)
CITE (Centre d’Informació de Treballadors Estrangers).
Comissions Obreres.
AMIC (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya)-Unió General
de treballadors
Federació d'Associacions de Veïns de Manresa
Fundació Universitària del Bages

Secretari
Actuarà com a Secretari del Consell un funcionari municipal designat per
l’Alcalde.
TERCER. Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a portar a terme aquests acords en tots els seus punts, així com per a
aprovar modificacions ulteriors que es puguin formular relatives a la composició del
Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions.”
A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada pel senyor Josep Vilarmau
Vila, amb DNI número 39.336.510, en representació de l'Associació Cultural Argentina
de Manresa, amb CIF número G-63028997, en la que demana autorització perquè un
dels seus membres pugui intervenir en aquesta sessió plenària, i d'acord amb el que
disposa l'article 20 del Reglament de participació ciutadana, l'alcalde dóna la paraula a
la persona que intervindrà.
El senyor Angel Gianfrancesco Rizzi (DNI número 39.376.928-P) comença la seva
intervenció dient que parlarà en català ja que Catalunya és el seu segon país.
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A continuació, diu que representa a l'Associació Cultural Argentina de Manresa, per a
la qual és un gran orgull haver estat representant de la Taula d'Immigració, que ara ha
donat pas al Consell municipal sectorial d'Interculturalitat i migracions.
Explica que l'Associació a la qual representa ha participat des del primer moment en la
Taula esmentada i també amb l'Ajuntament de Manresa en totes les ocasions en què li
han demanat que expliqui aspectes relacionats amb el seu país, cosa que ha permès
que els immigrants es trobin a Manresa com a casa seva, i que la seva Associació
demana per a tots els immigrants, no només argentins, sinó de la resta de món.
Per això, agraeix de tot cor als argentins que li hagin confiat la representació i els
demana que treballin per aconseguir convidar als argentins a venir a Manresa, on els
qui ja hi són s'hi troben molt còmodes i tranquils, i viuen en pau, i on els més de trescents argentins que hi ha a la comarca mai han tingut la sensació d'estar en un país
diferent del seu, sinó que l'han sentit com el seu segon país.
Agraeix, per tant, que l'Ajuntament li hagi cedit la paraula en aquesta sessió plenària,
per expressar el que sent l'Associació a la que representa i s'ofereix, en nom d'ella, per
a qualsevol cosa que necessiti l'Ajuntament i la ciutat.
Seguidament, tenint en compte la sol.licitud presentada pel senyor Josep Vilarmau
Vila, amb DNI número 39.336.510, en representació de l'Associació Cultural Islàmica
del Bages, amb CIF número G-61214946, en la que demana autorització perquè un
dels seus membres pugui intervenir en aquesta sessió plenària, i d'acord amb el que
disposa l'article 20 del Reglament de participació ciutadana, l'alcalde dóna la paraula a
la persona que intervindrà.
El senyor Mustapha Soltana Laamairi (DNI número 39.391.268-L) es presenta com
el representant de la mesquita El Fath i de l'Associació Cultural Islàmica de Manresa i
dóna les gràcies per la concessió de la seva intervenció en aquesta sessió plenària.
Agraeix, en nom de l'Associació que representa, que la Taula, finalment s'hagi
convertit en el Consell municipal sectorial d'Interculturalitat i Migracions, gràcies a
l'esforç de tots.
Diu que l'Associació Cultural Islàmica de Manresa ha participat en la taula rodona
sempre que se li ha demanat la seva col.laboració i ha contribuït en el diàleg
intereligiós.
Creu que és important que el Consell participi en temes de la ciutat, doni veu als nous
ciutadans immigrants i treballi conjuntament per aconseguir una bona convivència i el
diàleg.
Diu que, tenint en compte els conflictes que s'estan produint en el món, l'Associació a
la qual representa treballa amb l'Ajuntament i amb la ciutat per presentar persones
musulmanes adequades a la ciutat.
El senyor Rubio i Cano manifesta que de les paraules dels senyors Angel i Mustapha
es tradueix una proposició, que és fruit d'un treball que s'ha fet a la ciutat, que disposa
des de l'any 2000, d'un Pla d'Immigració i Ciutadania i que es va dotar a l'any 2001
d'un òrgan de participació, que era voluntària per a les entitats de la ciutat que
treballen sobre temes relacionats amb el fenomen de la immigració, en relació amb els
aspectes de l'habitatge, la salut, els serveis socials i els sindicats. Diu que l'òrgan està
dirigit també a les noves entitats que agrupen a la nova ciutadania que arriba a
Manresa, procedent d'Amèrica llatina, del Magrib i de l'Àfrica negra.
Explica que s'ha fet un recorregut i que, d'acord amb un dels objectius del PAM de
l'àmbit de Ciutadania i Immigració, es converteix la Taula d'Immigració en un òrgan de
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participació ciutadana, que és el Consell municipal sectorial d'interculturalitat i
migracions.
Diu que s'intentarà que el Consell continuï amb la tasca que realitzava la Taula i
esdevingui, sobretot, un punt de trobada fonamentalment de les entitats i institucions
de la ciutat i del territori, que treballen en l'àmbit de la immigració; i també de les
associacions, que d'una manera lenta però constant agrupen les persones que arriben
a la ciutat.
Explica que durant aquest any la Taula ha creat una comissió pròpia per treballar
l'àmbit de la formació d'adults i de la llengua, i diu que amb el pas de la Taula al
Consell es podran anar implementant mesures com aquesta i formant comissions per
treballar temes concrets.
Manifesta que el valor afegit que suposa transformar un òrgan de participació
voluntària en un altre, que també és voluntari, però que està institucionalitzat, és que
permet arribar a àmbits on fins ara no s'arribava amb prou força.
Diu que amb la transformació de Taula a Consell hi ha hagut entitats que han demanat
participar-hi, entre les quals hi ha la Fundació ALTHAIA, que no formava part de la
Taula.
Manifesta també que li agradaria que fossin presents en el Consell els àmbits de
l'administració d'ensenyament, el comerç, la seguretat ciutadana, i, fins i tot, els
mitjans de comunicació. En aquest sentit, diu que estaria bé que l'Associació El Punt,
volgués formar-ne part.
Diu que hi ha molt camí per recórrer i que cal continuar amb la feina feta, però
incorporant nous instruments.
Per acabar la seva intervenció convida als grups municipals a comprometre's a ser
presents en el Consell, ja que tenint en compte el que comporta el fenomen de la
immigració, està en joc el present i el futur de la ciutat i de la societat. Afegeix que el
Consell és un punt de trobada, de diàleg i de debat, i, per tant, és fonamental que hi
hagi la màxima participació possible dels àmbits de la ciutadania.
Finalment, demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC valora molt positivament que la
Taula d'Immigració es converteixi en Consell Municipal de participació ciutadana i que
s'anomeni d'Interculturalitat i Migracions.
Diu que s'ha recorregut un llarg camí en aquest tema des que va començar a treballarse a l'any 2000 amb l'aprovació del Pla d'Immigració, que va esdevenir un model per a
molts altres ajuntaments.
Manifesta que, malgrat que el GMPPC no hagi coincidit amb l'equip de govern en
molts aspectes, ni en la forma ni en el fons, el més important és que el Pla es va
aprovar per unanimitat i que va constituir el punt de partida per posar sobre la taula els
aspectes sobre els quals calia donar resposta als manresans.
Diu que el Consell municipal permetrà que es continuï treballant en la tasca ingent de
possibilitar que la interculturalitat i el fet migratori a Manresa esdevingui un fet positiu,
des del punt de vista de les interrelacions i del respecte als drets i deures dels
manresans.
Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament el dictamen i que intentarà ser present i
fer aportacions en el Consell Municipal.
Finalment, manifesta el seu desig que es faci un bon camí en aquesta nova etapa que
s'inicia.
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El senyor Serra i Rovira agraeix les intervencions dels representants de les
associacions culturals Argentina i Islàmica, amb les quals es ratifica la intenció de
constituir el Consell, que es crea a partir de l'objectiu, exemplificat a l'any 2000, amb
l'aprovació de Pla Integral d'Immigració, que va continuar amb la creació de la Taula, i
que finalment, ha donat pas a la constitució d'aquest Consell, que tindrà el suport del
GMCiU.
Diu que tots els Consells municipals són importants, però que el que es proposa crear
avui té un pes polític transcendental, pel seu grau de transversalitat, que comporta la
implicació de tothom.
Explica que en la presentació d'aquest acord en la Comissió Informativa es va
qüestionar si faltaven entitats en el Consell i, per tant, està satisfet que el regidor
senyor Rubio hagi plantejat possibilitats d'implicació de nous col.lectius, perquè aquest
tema és un compromís global de tothom, ja que afecta al país i a la ciutat.
Manifesta també, en el mateix sentit que el senyor Rubio, que els mitjans de
comunicació tenen un paper cabdal en aquest fenomen, perquè d'ells depèn la difusió
de les opinions. Per això, en nom del GMCiU, es mostra partidari de la implicació
d'aquests mitjans en el Consell, a fi que ajudin a fer pedagogia, per construir entre tots
una ciutat com Manresa, partint sempre de la idea que, malgrat que les migracions
comporten fenòmens que de vegades poden ser més fàcils d'executar i, d'altres,
ocasionen problemes, al cap i a la fi s'està parlant del viatge que han de fer les
persones de diverses procedències per sobreviure humanament, per a les quals s'ha
creat aquest Consell.
Acaba la seva intervenció anunciant el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen i el
compromís d'esmerçar molts esforços per treballar conjuntament amb les entitats i les
resta de grups polítics que formaran part del Consell, per aconseguir que sigui reeixit.
Espera que aquest Consell sigui dels més reeixits, perquè alguns no ho són gaire i
d'altres, fins i tot, han caigut en desús.
El senyor Angel Gianfrancesco Rizzi (DNI número 39.376.928-P) intervé novament
per agrair a tots els grups que votin afirmativament el dictamen i diu que molts
argentins estan esperant una paraula de l'Ajuntament i els famosos "papers", respecte
els quals espera que amb la nova Llei que s'aprovarà al mes de gener, més de la
meitat dels immigrants que no els tenen, puguin disposar d'ells.
Diu que això és un avantatge enorme i que els membres corporatius no s'imaginen—
potser perquè no es troben en la pell de l'immigrant—el que suposa treballar sense
documentació i no poder tenir seguretat per a la família en el país en el que estan
vivint. Afegeix que tots saben el que estan patint en el seu país d'origen.
Agraeix, doncs, a l'Ajuntament de Manresa i al conjunt de l'Administració pública el
pas que s'està donant avui.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LA UBICACIÓ
D'UNA NOVA ESCOLA AL BARRI DE LA CARRETERA DE SANTPEDOR
EN UNS TERRENYS MOLT PROPERS A L'EMPRESA QUÍMICA LIPMES.

El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de desembre del 2004, que,
transcrita, diu el següent:
"Atès l'estat de les converses entre l'Ajuntament de Manresa i el Departament
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d'Educació de la Generalitat de Catalunya per la ubicació d'una nova escola al barri de
la carretera de Santpedor en uns terrenys molt propers a l'empresa química LIPMES.
Atès que l'equip de govern ha manifestat que manté converses amb l'empresa
LIPMES per aconseguir el seu trasllat en un polígon industrial fora del nucli urbà.
Atès que s'estan fent paral.lelament estudis sobre la viabilitat del trasllat de l'empresa.
Atès que l'equip de govern creu imprescindible disposar d'aquesta escola pel curs
2005/06.
Atesa la inquietud mostrada pels veïns de la zona per la coexistència de l'escola
propera a l'empresa LIPMES.
El grup municipal de CiU
Proposa:
PRIMER. Que l'equip de govern, a partir del resultat dels peritatges en curs, es
comprometi a garantir el trasllat de l'empresa en una zona fora del nucli urbà en el
termini més breu possible.
SEGON. Que l'Ajuntament de Manresa demani, si cal, la intervenció de la Generalitat
de Catalunya per garantir el trasllat esmentat.
TERCER. Que qualsevol acord que es prengui amb l'empresa sigui compartit i
acceptat per tots els grups municipals que componen l'Ajuntament.
QUART. Que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa informi als veïns de totes
les novetats que es vagin produint en el procés de negociació amb l'empresa amb un
mínim d'una reunió mensual.
CINQUÈ. Que es facin mesures de l'emissió de gasos de forma contínua i rigorosa fins
que es produeixi el trasllat de l'empresa.
SISÈ. Que es faci, per part de l'organisme o centre competent del Departament de
Treball i Indústria, una valoració del risc potencial de les persones de l'entorn en cas
d'un accident, de manera especial respecte als col.lectius més sensibles."
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada el 20 de desembre del
2004 pel GMS, GMERC, GMICV-EA i GMPPC a la proposició, que, transcrita, diu el
següent:
"Atès l'estat de les converses entre l'Ajuntament de Manresa i el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya per la ubicació d'una nova escola al barri de
la carretera de Santpedor en uns terrenys molt propers a l'empresa química LlPMES.
Atès que l'equip de govern ha manifestat que manté converses amb l'empresa LlPMES
per aconseguir el seu trasllat en un polígon industrial fora del nucli urbà.
Atès que s'estan fent paral·lelament estudis sobre la viabilitat del trasllat de l'empresa.
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Atès que l'equip de govern creu imprescindible disposar d'aquesta escola per al curs
2005/06.
Atesa la inquietud mostrada pels veïns de la zona per la coexistència de l'escola
propera a l'empresa LlPMES.
Acordem:
PRIMER. Que l'equip de govern, a partir del resultat dels peritatges en curs, seguirà la
negociació amb l'objectiu d'aconseguir el trasllat de l'empresa a una zona industrial
fora del nucli urbà en el termini més breu possible.
SEGON. Que l'Ajuntament de Manresa demanarà, si cal, la intervenció de la
Generalitat de Catalunya per facilitar el trasllat esmentat.
TERCER. Que per als acords que es prenguin amb l'empresa es procurarà el consens
de tots els grups municipals que componen l'Ajuntament.
QUART. Que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa informarà als veïns,
periòdicament, tal com ha fet fins ara, del procés de negociació amb l'empresa.
CINQUÈ. Que es faran mesures de control de qualitat de l'aire de forma sistemàtica i
rigorosa fins que es produeixi al trasllat de l'empresa.
SISÈ. Properament es disposarà d'una valoració del risc potencial de l'activitat per a
les persones de l'entorn en cas d'accident."
El senyor Vives i Portell avança que no farà una intervenció molt llarga sobre aquest
tema, perquè durant els darrers mesos se n'ha parlat abastament i són conegudes per
tots les diferents postures al respecte, que s'han expressat en les reunions que s'han
fet tant de l'Ajuntament com del Consell territorial, i, per tant, creu que s'ha arribat a un
diagnòstic bastant clar de la situació actual.
Recorda la postura que ha tingut el GMCiU des del moment en què l'equip de govern
va plantejar seriosament la construcció d'una escola en una zona propera a la fàbrica
LIPMES, situada en el sector del barri de la carretera de Santpedor.
Diu que el GMCiU sempre havia advocat per la no coexistència dels dos equipaments,
considerant que instal.lar una escola al costat d'una empresa com LIPMES provocaria
que s'agreugés una situació que, fins ara, havia ocasionat molèsties constants als
veïns, que no havia anat més enllà, però que tenia un risc potencial evident des de
l'any 1949, moment en què es va instal.lar l'empresa en aquell indret.
Diu que en aquell any el risc era molt petit, perquè la zona pertanyia als afores de la
ciutat, però que a mesura que la ciutat va anar creixent i es va anar poblant aquell
sector el risc potencial va augmentar d'una manera important.
Comenta que ha passat el temps, que s'han celebrat reunions del Consell Territorial i
que el GMCiU va plantejar, fins i tot, la possibilitat de buscar solucions transitòries al
problema de l'escolarització de gairebé 500 nous alumnes a Manresa, plantejament
que va donar pas a la segona part de la discussió. Diu que el GMCiU ha fet referència
a la qüestió de l'escola només en la part expositiva de la proposició, perquè del que
volia parlar realment era del trasllat de l'empresa LIPMES, amb l'esperit de recollir el
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que s'ha estat comentant en les reunions dels Consells Territorials durant les darreres
setmanes.
En aquest sentit explica que l'equip de govern ha informat en aquestes reunions de
l'estat de la situació, de la intenció de construir l'escola, però, alhora, de les
negociacions que s'estaven duent a terme amb l'empresa LIPMES; i diu que el GMCiU
ha demanat que es posi per escrit tot això que s'ha explicat, a través de l'adopció d'un
acord plenari, amb l'objectiu que quedi clar quin és el camí que es vol seguir, a fi
d'evitar que apareguin dubtes respecte al que es va dir en un moment determinat, i
perquè ho sàpiguen la ciutat i els veïns afectats.
Diu que d'aquesta manera, més enllà del que consti en l'acta d'una reunió del Consell
Territorial, existirà un acord del Ple de l'Ajuntament, que serà succint, però molt clar.
Manifesta que la proposició que ha presentat el GMCiU s'ajusta gairebé en el 100 per
100 al que s'ha exposat en les reunions dels Consells Territorials i al que han
manifestat els representants de l'equip de govern.
Quant a l'esmena de substitució que ha proposat l'equip de govern, diu que la
diferència fonamental que té respecte a la proposició es troba en el punt primer i que
en els altres punts, més o menys, hi està d'acord.
A continuació, compara el contingut d'una i altra, dient primerament que li sembla
indispensable que l'Ajuntament de Manresa demani l'ajut de la Generalitat de
Catalunya per a una operació d'aquestes característiques, tenint en compte que
l'Ajuntament no pot assumir el cost que es preveu que tindrà el trasllat de l'empesa
LIPMES, aspecte que es proposa tant en un text com en un altre.
Així mateix, comenta que en la proposició, el GMCiU proposa que qualsevol acord que
es prengui amb l'empresa sigui compartit i acceptat per tots els grups municipals que
componen l'Ajuntament; i que en l'esmena es fa referència a intentar que hi hagi un
consens respecte a aquest punt.
Explica també que el GMCiU proposa que l'equip de govern celebri reunions
informatives mensuals amb els veïns, aspecte que en l'esmena es reflecteix dient que
s'informarà periòdicament. Opina que més enllà de la concreció sobre si les reunions
es fan cada mes, cada dos mesos o quan convingui, l'important és que es recull
aquest compromís d'informar.
Sobre el control d'emissió dels gasos, manifesta que fins ara han sortit bé respecte a
l'empresa LIPMES, per això, el GMCiU sempre ha defensat aquesta qüestió, i mai ha
afirmat que aquesta empresa estigués treballant fora dels paràmetres que estableix la
llei, perquè això no seria cert, cosa que es podria demostrar documentalment.
Creu, però, que val la pena remarcar aquest control i fer-ne el seguiment, fins i tot, de
vegades en situacions o en moments en què no es realitzen regularment aquests
controls.
Finalment, diu que el GMCiU proposa fer una avaluació del risc potencial que pot
suposar per al barri l'activitat que desenvolupa l'empresa en aquest moment, i les
conseqüències que pot arribar a tenir per a l'escola que es construirà en la zona.
Proposa que s'introdueixi una esmena en la proposició presentada pel GMCiU,
consistent en que on diu "Departament de Treball i Indústria" hauria de dir
"Departament de Medi Ambient" , que és el competent en la matèria.
Considera que estan tots d'acord en aquests aspectes i que hi ha discrepància
respecte al primer punt, perquè fa referència a un matís important.
En concret, comenta que en l'esmena de substitució es diu que «L'equip de govern, a
partir dels peritatges en curs, seguirà la negociació amb l'objectiu d'aconseguir el
trasllat de l'empresa a una zona industrial fora del nucli urbà en el termini més breu
possible.», per tant, el compromís és de continuar les negociacions. Manifesta que el
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GMCiU va més enllà en la seva proposició, ja que proposa que «L'equip de govern, a
partir del resultat dels peritatges en curs, es comprometi a garantir el trasllat de
l'empresa en una zona fora del nucli urbà en el termini més breu possible.»
Justifica aquesta petició del GMCiU dient que ho demana d'acord amb els peritatges
en curs i considerant que cal tenir una postura de molt coratge i valentia davant
d'aquest problema.
Reconeix que és molt difícil oferir aquestes garanties unilateralment, perquè la
negociació és a dues bandes, entre l'empresa i l'Ajuntament, però creu que tenint en
compte la magnitud del problema i davant d'una situació que s'ha anat eternitzant,
durant el mandat d'equips de govern de diferents signe polític a l'Ajuntament de
Manresa, que ha preocupat reiteradament als veïns de la zona afectada, per diferents
motius i que ha provocat incomoditat a l'empresa, cal tenir una postura clara i definitiva
sobre aquest tema, amb l'objectiu d'anar fins al final, aprofitant que l'empresa ha
acceptat que s'iniciïn les negociacions.
Diu que, en aquest sentit, el GMCiU demana que el Ple es comprometi a garantir el
trasllat d'aquesta indústria, i aclareix que no exigeix que s'arribi a aquest compromís a
qualsevol preu, sinó partint del resultat dels peritatges que han encarregat l'empresa i
l'Ajuntament.
Remarca que aquests peritatges els realitza una empresa independent i, per tant,
malgrat que s'hi puguin afegir alguns aspectes, són seriosos; i diu que a partir del
resultat que se n'obtingui es podrà garantir que s'arribarà a un acord, perquè s'ha
establert un marc amb aquestes negociacions, que no és indefinit, sinó que comença
pel resultat dels peritatges i que continua amb les converses que es puguin establir
respecte a altres qüestions importants, com són ara el cost del trasllat de l'empresa,
l'obsolescència de les instal.lacions, el fet que s'aconsegueixi disposar d'un terreny
que reuneixi les condicions necessàries per a la ubicació, la qualificació d'aquest
terreny i la plusvàlua que pugui obtenir-ne l'empresa.
Admet que tots aquests aspectes existeixen, però defensa un cop més que cal adoptar
una postura decidida al respecte.
Manifesta que en les reunions dels Consells Territorials no s'ha garantit en cap
moment el trasllat de la indústria, però recorda que sí s'ha afirmat que estava tot ben
encarat, que hi havia una bona predisposició i que l'acord semblava molt possible.
Creu que si es pot afrontar la negociació amb aquest optimisme tampoc ha de ser
difícil posar-hi el punt de coratge necessari per comprometre's a oferir aquesta
garantia, tenint en compte que no cal fer-ho d'aquí a un mes ni dos, sinó en un termini
breu de temps. Considera que no seria bo concretar el termini fins a aquest punt,
perquè les converses seran llargues i no seran fàcils, però s'ha de fer en un termini
breu de temps.
Diu que, malgrat que això suposi treballar amb una certa indefinició, és important
donar aquest pas, perquè ningú dubti de les intencions dels membres de la Corporació
i perquè tothom tingui clar que ara s'ocuparan d'aquest tema de debò.
Diu que el GMCiU demanaria als membres presents que votessin afirmativament la
proposició, però, com que suposa que no serà així, demana que es votin
separadament els punts de la proposició i de l'esmena, tenint en compte que el GMCiU
està d'acord amb alguns aspectes, que no vol deixar passar.
La senyora Mestres i Angla diu que l'esperit de la proposició del GMCiU no recull
altra cosa que la voluntat ja expressada per l'equip de govern de treballar amb fermesa
per aconseguir el trasllat de l'empresa LIPMES fora del nucli urbà.
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Manifesta, doncs, que, des d'aquest punt de vista, l'equip de govern podria estar
d'acord amb la proposició, tenint en compte, a més, que introdueix l'element del
consens, que l'equip de govern considera interessant i que li hauria agradat que es
produís en la proposició.
Celebra l'esperit de la proposició perquè no qüestiona la ubicació de l'escola en el barri
de la Carretera de Santpedor, en la zona Nord, on s'està produint un creixement
important, circumstància que, en opinió de l'equip de govern, és bo per al barri, per a
les persones que hi viuen, per als futurs veïns i per a la planificació del creixement dels
centres educatius de la ciutat.
Manifesta, però, que l'equip de govern no pot subscriure la proposició, si no fos pel to i
per les matisacions del senyor Vives, i, per tant, ha considerat oportú presentar una
esmena de substitució, amb dos objectius molt clars: per una banda, deixar constància
que els compromisos que s'aproven ja estan en la línia de treball que es va iniciar fa
uns mesos, cosa que l'oposició no recollia; i, per una altra banda, evitar que
l'Ajuntament se situï en una posició de debilitat davant de l'empresa, en aquest procés
de negociació.
En aquest sentit, diu que l'equip de govern pot garantir que farà tot el possible en
aquest tema, però que si garantís l'acord abans de poder disposar del resultat dels
peritatges estaria en aquesta situació de debilitat, que no pot acceptar.
Demana al GMCiU que reconsideri la seva postura i que se subscrigui a l'esmena de
substitució signada per la resta de grups municipals.
El senyor Perramon i Carrió diu que l'esmena que s'ha presentat marca una posició
clara i decidida, i tracta els temes que ha plantejat el GMCiU, ja que fa referència a
l'objectiu de l'equip de govern—i creu que compartit per la resta de grups municipals—
d'aconseguir que l'empresa es traslladi; proposa que es demani la intervenció de la
Generalitat de Catalunya; cerca el consens, sense deixar-ho tan bloquejat com ho està
en la proposició del GMCiU, ja que diu que es procurarà el consens, sense vincular-ho
a que sigui absolut; deixa clar que l'Ajuntament informarà als veïns sobre aquest
procés, cosa que ja s'ha fet amb l'Associació de Veïns, en les reunions del Consell
Territorial i en les reunions que s'han celebrat amb veïns, i que es continuarà fent,
preferentment en el Consell Territorial, però sense deixar de banda altres mitjans.
Creu, per tant, que l'Ajuntament ha sigut molt clar i ha adoptat compromisos en les
reunions; fa referència a les mesures de control, que vagin una mica més enllà de les
estrictament necessàries, establertes per la legislació de la Generalitat de Catalunya
referent a aquesta matèria. Ho concreta dient que s'ampliaran els controls obligatoris,
a fi de garantir que es podran detectar i corregir els possibles episodis que es puguin
produir que superin els límits habituals de funcionament de l'empresa.
Per últim, quant a la valoració sobre el risc potencial per a les persones de l'activitat de
l'empresa, que proposa realitzar el GMCiU en la seva proposició, informa que
l'Ajuntament disposarà properament d'un estudi sobre aquest aspecte, i que de
moment ja existeix, per una banda, un informe de la Generalitat de Catalunya en
relació amb les emissions en els controls periòdics; per una altra banda la norma
ambiental EMAS (sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental) ja planteja
tot un seguit de reaccions que ha de tenir l'empresa davant de la possible producció
d'incidències; a més, hi ha un informe de la Generalitat de Catalunya sobre l'impacte
en l'entorn durant un període de temps més llarg; i, finalment, es completarà l'estudi
amb l'informe d'una empresa especialitzada en aquesta matèria.
Diu, doncs, que s'està treballant aquest tema i que el conjunt de propostes que
presenta l'equip de govern respon a una inquietud i un objectiu que són compartits.
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Comenta que la regidora senyora Mestres ha deixat molt clara la diferència més
important que existeix entre la proposició i l'esmena, i afirma que la negociació no serà
fàcil, encara que en aquest moment l'Ajuntament està en millors condicions que les
que s'havien donat mai davant de la situació del possible trasllat de l'empresa LIPMES.
Diu que tant l'Ajuntament com l'empresa tindrà la seva postura en la negociació, i
opina que si s'aprovés en aquesta sessió plenària la proposició del GMCiU s'estaria
fent una carta de pressió a favor de l'empresa. Comenta que, per això, l'equip de
govern prefereix garantir aquest compromís de treballar per aconseguir el trasllat de
l'empresa, que adoptar l'acord institucional de garantir-ne el trasllat, considerant que,
dins del marc de les negociacions, això no aniria a favor dels interessos públics i
concretament de l'Ajuntament.
Manifesta, en conseqüència, que l'equip de govern s'ha compromès a treballar per
aconseguir l'objectiu compartit i, per tant, creu que amb les argumentacions que ha
plantejat, el GMCiU sabrà entendre l'esmena que han presentat quatre dels cinc grups
municipals i votar-la afirmativament, reconsiderant i retirant la seva proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que no forma part de l'equip de govern, malgrat que
hagi signat l'esmena, ho diu per la reiteració que s'ha fet de l'equip de govern durant el
debat, i explica que el GMPPC ha donat suport a l'esmena perquè només hi ha dues
diferències entre aquest text i el de la proposició: la primera, que està en el tercer punt,
on es diu que es procurarà el consens de tots els grups municipals, en lloc de proposar
que l'acord amb l'empresa sigui compartit i acceptat per tots els grups, com es fa en la
proposició. Diu que aquesta modificació del text no amaga en absolut cap presa
d'acord. Comenta, la segona diferència, que està en el primer punt, on es fa referència
a garantir el trasllat de l'empresa.
Manifesta, sobre aquest segon aspecte, que tots hi estan d'acord i que quan es va
presentar en el seu moment una proposta sobre la idoneïtat de la instal.lació del centre
escolar en la zona nord, es va posar sobre la taula el tema de l'empresa LIPMES. Diu
que van quedar prou clars en aquest Saló de Plens la intenció i l'objectiu dels grups
municipals al respecte, que consistia en que aquesta indústria s'havia de traslladar a
un lloc més idoni de la ciutat.
Diu que l'objectiu de la proposició i de l'esmena que s'han presentat en aquesta sessió
és clar: LIPMES ha de marxar de la seva actual ubicació i s'ha d'instal.lar en un
polígon industrial o en un lloc més adequat.
Comenta que el GMPPC ha signat l'esmena a la proposició, perquè considera que,
malgrat que no forma part de l'equip de govern d'aquest Ajuntament, ha de tenir un
mínim de sentit de la responsabilitat respecte els ciutadans i ciutadanes de Manresa.
Opina que, si bé és cert que s'està elaborant un estudi, que haurà de servir de base
per a la negociació amb l'empresa sobre el seu trasllat, l'Ajuntament no pot lligar-se de
mans i peus, per haver-se compromès a garantir aquest trasllat.
Diu que els instruments de què disposen les administracions en aquestes qüestions
són clares i començaran a aplicar-se, i que entre elles es troben les mesures de
control de l'aire, de forma sistemàtica.
Afirma que tant l'Administració com la resta de la societat disposen de moltes maneres
d'exercir la pressió necessària perquè els responsables de l'empresa es convencin de
la necessitat de traslladar la seva indústria. Assegura que l'empresa està disposada a
marxar, però que vol fer-ho en unes condicions que li permetin la seva viabilitat
econòmica per al futur.
Manifesta que els acords del Ple s'han de complir i que si s'acorda garantir sense
saber què s'ha de garantir, aquesta Administració se situa en una posició
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d'innegociació davant d'una empresa del sector privat i en contra dels interessos
col·lectius de la ciutadania de Manresa.
Diu que el GMPPC està disposat a defensar que cal aconseguir el trasllat de l'empresa
i que els peritatges que s'estan realitzant i les mesures correctores que estableix
l'Ajuntament com a conseqüència dels controls que fa a l'empresa han de servir
perquè tant els ciutadans com els polítics facin la tasca que els pertoca, a fi que les
negociacions tinguin un resultat positiu.
Creu que si s'aprovés el primer punt de la proposició, referent a garantir el trasllat de la
indústria, es "dinamitaria" un bon trasllat per a la ciutat de Manresa. Diu que, per això,
el GMPPC ha donat suport a l'esmena, a fi d'evitar que això es produeixi.
Manifesta que amb els dos textos és diu el mateix, amb l'única diferència d'alguna
paraula, que les persones del món del dret podrien establir molt bé les diferències que
es produeixen quan s'introdueixen aquestes paraules que lliguen i condicionen
l'actuació de l'Administració.
Diu que si l'objectiu està clar, cal que totes les forces polítiques vagin juntes sense
fissures, amb un mateix objectiu, clar i contundent.
Per això, demana al GMCiU que s'afegeixi a la resta de grups municipals per fer una
sola votació, ja que, en la seva opinió, això seria beneficiós per a la ciutat.
El senyor Vives i Portell aclareix primerament que el GMCiU ha presentat aquesta
proposició amb sentit de la responsabilitat, malgrat que es pugui discutir si és més o
menys encertada o més o menys factible, ja que no sap exercir la seva tasca de grup
municipal de l'oposició al marge d'aquest sentit de responsabilitat.
Diu que, malgrat que el GMCiU, com a grup de l'oposició, de vegades podria tenir la
temptació d'encastellar-se en posicions demagògiques o utòpiques, sempre ha intentat
ser realista, arribant, fins i tot, a exercir la seva tasca d'oposició amb un cert "tic"
d'equip de govern, sense ser-ho.
Creu que això és ser responsable i que és el que han de fer com a regidors del
Consistori, més enllà de les diferències que existeixen entre els grups municipals.
Manifesta el seu desig que ningú malinterpreti la proposta del GMCiU i aclareix que,
quan el GMCiU demana que es garanteixi que l'empresa es traslladarà no diu que es
faci a qualsevol preu, sinó d'acord amb uns documents determinats. Afegeix que el
seu grup municipal seria el primer en defensar que cal evitar malbaratar cabals públics
si es donés el cas que una empresa o un ciutadà de Manresa tinguessin la intenció
d'abusar de l'Ajuntament, anant en contra de l'interès general dels ciutadans.
Diu que el GMCiU proposa que el ple de l'Ajuntament tingui una posició absolutament
decidida, en el mateix sentit que ha exposat el senyor Javaloyes anteriorment, i
conjunta de tots per aconseguir l'objectiu; i que assumeixi davant dels ciutadans el
compromís d'assolir aquest objectiu, que no ha de consistir només en fer el seguiment
de les negociacions amb l'empresa.
Recorda les manifestacions del senyor Perramon i de la senyora Mestres, en el sentit
que amb l'assumpció del compromís de garantir el trasllat de l'empresa l'Ajuntament
estaria lligat en la negociació; i afirma al respecte que l'empresa ja té lligat a
l'Ajuntament, ja que sempre ha complert la normativa—i suposa que ara encara serà
més curosa en aquest sentit, perquè sap que és protagonista de l'atenció pública—i,
per tant, aquesta Administració no té cap arma legal per fer-la fora.
Es pregunta quina altra estratègia podria donar a l'empresa una força més gran que
aquesta davant la negociació.
Diu, doncs, que la realitat és que l'empresa compleix escrupolosament la normativa, i
que, a pesar de la pressió política i social que es pugui fer, té clara la seva posició,
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però, malgrat això, els responsables de LIPMES han manifestat la seva intenció de
traslladar-se, encara que això els suposi un maldecap molt gran, perquè són
conscients que la seva actual ubicació no és l'adequada i que no poden assumir la
pressió que tenen al damunt ni el risc potencial del que podria passar i que no ha
ocorregut mai.
Afegeix que, per això, l'empresa s'ha obert a negociar i, sense tenir-ne la necessitat
legal, accepta fer un peritatge i que l'Administració també en faci un, per començar el
camí de la negociació.
Manifesta també que, de la mateixa manera que l'empresa té clars aquests aspectes,
també és molt conscient que el seu trasllat és un objectiu importantíssim i essencial
del GMCiU, que suposa que també es pot fer extensiu a l'equip de govern, per al
disseny d'aquella futura àrea de creixement de la ciutat, que de fet, ja ho és ara,
perquè en aquest moment ja s'està produint la topada d'interessos entre la presència
de l'empresa, els veïns, el creixement del barri i la futura construcció d'un equipament
tan important com és l'escola.
Insisteix, doncs, que l'assumpció per part de l'Ajuntament, del compromís de garantir el
trasllat, no enforteix l'empresa, perquè ja ho està.
Diu que els veïns i la ciutat en general necessiten que l'empresa es traslladi i, per tant,
cal que l'Ajuntament abordi aquesta qüestió com ho està fent, però amb molta decisió,
empenta i coratge.
Per acabar la seva intervenció, recorda que la senyora Mestres ha fet notar que el
GMCiU no discutia en la seva proposició la ubicació de l'escola, i aclareix, al respecte,
que el fet que estigui parlant del trasllat de la LIPMES no implica que deixi de discutir
la ubicació de l'escola, no perquè opini que el barri no la necessita, sinó perquè creu
que s'hauria d'evitar la coexistència del centre escolar amb aquesta indústria.
Diu, per tant, que el GMCiU encara està instal.lat en aquest discurs.
El senyor Perramon i Carrió diu que s'ha deixat bastant clar que l'equip de govern i
l'Ajuntament tenen el compromís i l'objectiu que l'empresa LIPMES s'instal·li on li
pertoca, que és un polígon industrial, cosa que s'ha expressat durant molt de temps
per diferents equips de govern municipals. Diu, però, que ara es dóna una situació
diferent, ja que, per una banda, la ciutat ha anat avançant i envoltant l'empresa; i, per
una altra, es donen les condicions o semblen properes les condicions econòmiques
perquè aquest trasllat es pugui produir.
Comenta que, per això, l'Ajuntament ha manifestat a la ciutat i als veïns que treballa en
aquesta línia, per aconseguir aquest objectiu.
Fa notar, però, que el GMCiU no està demanant només un compromís polític o una
garantia política de l'equip de govern, sinó una garantia institucional, que és diferent.
Diu que, com ha dit el senyor Vives, l'empresa està en una posició forta i, per tant,
difícilment l'Ajuntament pot oferir una garantia institucional si l'empresa no ho vol. Per
això, tal com han manifestat la senyora Mestres, el senyor Javaloyes i ell mateix,
anteriorment, si l'Ajuntament adoptés aquest compromís reforçaria la posició de
l'empresa en la negociació, que, com ja s'ha dit, serà difícil.
Manifesta que aquest aspecte és el que diferencia la proposició presentada pel GMCiU
de l'esmena que han proposat la resta de grups.
Diu que seria factible que el GMCiU acceptés el redactat que es proposa en l'esmena,
ja que constitueix un compromís polític, no només de l'equip de govern, sinó de tot
l'Ajuntament, de treballar en aquesta direcció. Afegeix que l'Ajuntament no està en
condicions d'oferir la garantia que se li demana i, per tant, seria temerari prendre
aquesta decisió, tal com l'ha plantejada el GMCiU.
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Manifesta que, per això, es manté l'esmena proposada, en la que es pot sentir reflectit
el GMCiU, i li demana que la voti afirmativament.
El senyor Vives i Portell respon al senyor Perramon que en el punt primer de la
proposició el GMCiU planteja que l'equip de govern es comprometi a garantir el trasllat
de l'empresa, a partir dels peritatges en curs, perquè és l'equip de govern qui té la
responsabilitat de portar els destins d'aquest Ajuntament.
Entén les temences que existeixen sobre el futur, però el GMCiU demana que s'arribi
fins al final, tenint en compte que tothom té clar aquest tema, que es volen esmerçar
tots els esforços possibles, que s'hi ha començat a posar fil a l'agulla, i que s'ha obert
la porta de l'empresa, que havia estat pràcticament tancada a pany i forrellat. Insisteix,
un cop més, en explicar que el seu grup municipal no demana que es faci això a
qualsevol preu, sinó amb un marc acotat, una documentació, unes normes i unes
regles de joc que s'han establert i s'han pactat entre l'equip de govern i l'empresa.
Reitera, doncs, la necessitat d'anar fins al final, un cop s'ha establert la importància.
Diu que, malauradament, segurament l'equip de govern no podrà pronunciar-se
explícitament sobre aquest aspecte, perquè ha presentat l'esmena i perquè el
reglament no permet votar la proposta si decau, encara que es faci votació separada,
però creu que aquest tema és prou important i de fons.
Manifesta que independentment del resultat de la votació d'aquest assumpte, el
GMCiU continuarà compromès amb la tasca que ha realitzat fins ara. Diu també, en la
mateixa línia expressada pel senyor Javaloyes, que el GMCiU no farà en aquest tema
una gran discussió, ja que cal empènyer tots en una mateixa direcció, i que, més enllà
d'això, demana que s'adopti, al respecte, una postura més decidida i més
compromesa.
El senyor Perramon i Carrió manifesta al senyor Vives el seu convenciment que en
aquest tema els grups municipals arribaran al consens, més enllà que avui els separin
les paraules o algunes precisions, i, per tant, espera que tingui un bon final.
D'acord amb la petició del senyor Vives, l'alcalde disposa la votació separada dels
punts de l'esmena de la manera següent:
Sotmès a votació el 1r punt de l'esmena, s'aprova per 17 vots (9 GMS, 2 GMICV-EA,
4 GMERC i 2 GMPPC) i 8 vots negatius (GMCiU).
Sotmesos a votació els punts compresos entre el 2n i el 6è, s'aproven per unanimitat
dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada pel GMCiU
decau.
8.6

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA SOBRE
LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ JUST I EL CONSUM RESPONSABLE.

El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de desembre del 2004, que,
transcrita, diu el següent:
"Atès que la nostra ciutat des de fa més de deu anys treballa en la promoció del
comerç just i el consum responsable, un moviment local i global que pretén dignificar
de forma efectiva les condicions socials i laborals dels productors dels països
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empobrits, i impulsar sistemes de producció ecològicament sostenibles, tot promovent
un canvi vers l'equitat en les estructures mundials del comerç.
Atès que organitzacions socials com Setem, en el marc de la campanya "Roba Neta",
han treballat aquest any diferents accions de sensibilització sobre els drets socials i
laborals de les persones dels països empobrits.
Atès que enguany el Consell Municipal de Solidaritat ha celebrat, el 23 d'octubre en el
marc de la fira Ecoviure, el VIè Fòrum de Solidaritat de Manresa "AMB EL TEU
CONSUM FES POSSIBLE UN ALTRE MÓN", dedicat debatre i conèixer experiències
de comerç just i solidari i de consum ètic i responsable.
Atès que cal donar a conèixer el consum responsable també, entre els ajuntaments i
d'altres corporacions locals, i així sensibilitzar els responsables polítics i els tècnics
sobre la necessitat d'implantar progressivament clàusules socials en els processos de
contractació pública.
Els grups sotasignants proposen al Ple l'adopció del següents acords:
1. Continuar promovent i estimulant l'ús de productes de comerç just en les
dependències municipals, així com en les activitats de participació municipal.
Especialment es continuarà fomentant, atesa la importància del cafè en aquest
projecte, que els productes servits en màquines de begudes de les dependències
municipals (oficines i centre públics de titularitat municipal) ofereixin productes de
comerç just i solidari, així com ampliar-ho a menjars i begudes de càterings i
celebracions d'àpats.
2. Estudiar la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari—alimentaris i
no alimentaris com la roba—introduint aquest paràmetre en els plecs de condicions
de contractació municipal, com a factor determinant a l'hora d'escollir proveïdors.
3. Introduir també criteris socials (condicions laborals dels treballadors, ètica de
l'empresa...) i ambientals en els plecs de condicions de contractació municipal, fent
que sigui un altre factor determinant a l'hora de la contractació de serveis.
4. Realitzar abans de l'estiu del 2005, una campanya d'informació, formació i
sensibilització dirigida al personal municipal, amb l'ajuda de les organitzacions no
governamentals que impulsen el comerç just i solidari, per tal de difondre'n els
objectius. Es farà un èmfasi especial en l'ús de "roba neta" i de preu just.
5. Crear una comissió tècnica de treball, amb participació dels representants de
cadascuna de les àrees de l'Ajuntament, coordinats per la Unitat de Solidaritat en
col.laboració amb les ONG's que treballin en aquests temes i amb els sindicats de
la ciutat. Aquesta comissió haurà d'impulsar la posada en marxa de les accions
oportunes per portar a terme els punts anteriors i elaborar un informe de la gestió
anual amb els resultats assolits."
A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada per la senyora Neus Olivé
Rosson, amb DNI número 47.151.516-K, en representació de l'entitat SETEM
Catalunya Central, amb CIF número G-59523910, en la que demana autorització
perquè un dels seus membres pugui intervenir en aquesta sessió plenària, i d'acord
amb el que disposa l'article 20 del Reglament de participació ciutadana, l'alcalde dóna
la paraula a la persona que intervindrà.
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La senyora Neus Olivé Rosson (DNI número 47.151.516-K) comença la seva
intervenció dient que és la primera vegada que l'entitat a la que representa participa en
una sessió plenària, i que la raó és que darrerament la Fundació Pau i Solidaritat de
Comissions Obreres, Bages Comerç Just i SETEM han tingut coneixement que els
ajuntaments de Barcelona, Badalona i Manresa s'han exposat a l'estudi realitzat per
SETEM Catalunya, referent a la compra pública ètica.
Manifesta que la seva entitat valora positivament la iniciativa de l'Administració local
manresana, de potenciar l'establiment de clàusules socials en la tramitació de compres
públiques. Diu que es vol donar èmfasi a la necessitat d'impulsar experiències
concretes, que ho facin efectiu principalment en les compres de roba i teixits.
Diu que, com que algunes entitats locals estan realitzant campanyes de sensibilització
al voltant del consum responsable, la seva entitat dóna suport a la proposició
presentada en aquest Ple, a fi que aquests criteris es treballin des de l'Ajuntament i
dins d'ell. Afegeix que, pel mateix motiu, desitja la continuïtat de la proposta, a través
de la comissió tècnica que es proposa crear.
Acaba manifestant el desig que els grups parlamentaris adoptin una actitud
compromesa en aquest afer.
El senyor Rubio i Cano mostra el seu agraïment a les entitats del Consell municipal
de solidaritat i, en concret, a SETEM i a la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions
Obreres, perquè el treball que estan desenvolupant a la ciutat per promocionar el
comerç just i el consum responsable sempre ha tingut el seu protagonisme, que el
Consell municipal i l'equip de govern han intentat complementar des de fa anys.
Diu que això s'ha concretat durant aquest any 2004, en dedicar el Fòrum de solidaritat
de Manresa al consum responsable i al comerç just, en el marc de la Fira Ecoviure.
Explica també que l'Ajuntament de Manresa juntament amb els de Barcelona i
Badalona, la Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació, estan treballant
en la constitució d'un grup de compra pública ètica en l'àmbit de Catalunya, amb
l'objectiu d'anar més enllà del que han estat les accions fins ara a Catalunya.
Comenta, al respecte, que en els darrers anys el volum de compra de productes de
comerç just en el nostre país ha augmentat en un 50 per 100 i que la factura anual és
d'aproximadament 3.000.000 d'euros, import que suposa una tercera part del total de
productes de comerç just en l'àmbit de l'Estat. Opina, però, que cal anar més
endavant, perquè una part molt important de productes de comerç just que s'estan
ajudant a impulsar sobretot des de l'Administració pública, correspon al cafè.
Creu que és necessari establir nous objectius i, per això, aquest grup de compra
pública ètica intenta entrar en temes difícils, com és ara el referent al tèxtil, en concret,
als uniformes que s'utilitzen en diferents cossos que formen part de l'Administració.
Posa de manifest, tal com es recull en la proposició, que durant els primers mesos del
2005, es crearà a l'Ajuntament una comissió tècnica de treball en la que participaran
les àrees implicades, que són fonamentalment la unitat de Compres, el departament
de Solidaritat, i el de Medi Ambient, entre d'altres.
Així mateix, explica que mitjançant el nou programa europeu EQUAL que l'Ajuntament
de Manresa endegarà durant l'any 2005, es pretén treballar amb els sindicats i amb les
organitzacions empresarials la responsabilitat social de l'empresa, a fi d'introduir
criteris socials i mediambientals en la pràctica quotidiana de les empreses.
A continuació, fa una reflexió sobre el punt segon de la proposició, referent a estudiar
la inclusió progressiva dels productes de comerç just i solidari en els plecs de
condicions de les contractacions municipals, i en el que es fa èmfasi en el factor
determinant a l'hora d'escollir proveïdors.
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Explica, per si existeix algun dubte sobre el significat d'aquest factor determinant, que
tant la legislació comunitària com l'estatal, garanteixen la lliure circulació i el principi de
no discriminació davant d'un procés de contractació pública. Diu, per tant, que malgrat
que la referència que es fa en la proposició sobre aquest fet, no es basa en cap criteri
limitador, perquè la legislació no ho permet, en tots els processos de contractació
pública, en el moment d'adjudicar el contracte, el procés d'avaluació de les ofertes
respon fonamentalment a dos criteris: el preu més baix i l'oferta més avantatjosa.
Diu que és en aquest segon criteri de l'oferta més avantatjosa on es poden incloure,
com a condicions a valorar, aspectes ambientals i socials de l'empresa licitadora.
Explica que el grup de treball sobre compra pública ètica, que ha explicat abans, del
que forma part l'Ajuntament de Manresa, té sobre la taula totes les directives europees
i estatals, i, per tant, no està inventant res, i té l'objectiu d'avançar en aquesta qüestió.
Finalment, reitera l'agraïment a l'entitat SETEM per haver presentat avui aquest tema
al Ple i diu que això es podria haver fet al mes de setembre, com a cloenda de la
campanya anomenada Juga net a les Olimpíades, que va realitzar conjuntament amb
els sindicats Comissions Obreres, Unió General de Treballadors i INTERMON, però
que s'ha fet ara aprofitant que les festes nadalenques són un període de consum no
tan responsable com caldria.
Afegeix que seria important que aquesta proposició tingués la unanimitat de tots els
grups municipals i, per tant, demana el vot afirmatiu de tots ells.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC entén i accepta el contingut de la
proposició i hi donarà suport.
Fa, però, algunes puntualitzacions: en el tercer punt es fa referència a la necessitat
d'introduir criteris socials, en relació amb les condicions laborals dels treballadors i
l'ètica de l'empresa, en les contractacions municipals. Diu, al respecte, que això ja està
regulat i que, malgrat que algú es pot preguntar si l'Ajuntament de Manresa ho està
aplicant o no, personalment creu que aquesta Administració ja té en compte aquests
criteris.
Quant a la resta de la proposició diu que el GMPPC votaria afirmativament, però
proposa una esmena consistent en que on diu «...com a factor determinant...» digui
«...com a factor positiu...», perquè el significat de les paraules és important i si el factor
és determinant s'està donant un pes específic a la proposta de licitació en una
contractació, en canvi, un factor positiu pot servir d'estímul per tenir-lo en compte i
prevaler.
Creu que aquesta modificació no variarà gens el sentit de la proposició i servirà per
alliberar aquesta Administració, ja que podrà valorar d'una manera molt diferent les
propostes dels licitadors considerant com a factor positiu en lloc de determinant l'estudi
de la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari en els plec de
condicions.
Diu que si s'inclou aquesta esmena el GMPPC votarà afirmativament la proposició i, en
cas que no s'accepti, demana votació separada del punt segon.
El senyor Vives i Portell diu que considera correcta la proposició i, per tant, la pot
subscriure, punt per punt.
Pel que fa a l'esmena proposada pel senyor Javaloyes opina que el factor és important
i està d'acord amb establir-lo com a condició sine qua non, però li sembla excessiu que
sigui un factor determinant, perquè en la tramitació de la contractació pública s'hauran
de tenir en compte molts paràmetres per a cada cas.
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Proposa, en la mateixa línia que ha exposat el senyor Javaloyes, que es faci constar
aquest factor com a positiu, o bé com a condició sine qua non, ja que de la manera en
què està redactar sembla que s'hagi de considerar com al factor més important.
Acaba dient que, al marge d'aquest aspecte, el GMCiU està d'acord amb la proposició
i amb el ha expressat el senyor Rubio.
El senyor Rubio i Cano explica que, malgrat que s'aprovi la proposició amb aquest
factor com a determinant, legalment no seria factible, per tant, acabaria essent un
factor positiu, i diu que quan una proposició es presenta al Ple a petició d'una entitat, la
capacitat de negociació política és diferent que quan no es dóna aquesta
circumstància.
Entén les argumentacions del GMPPC i del GMCiU, diu que si hagués estat ell qui
hagués presentat la proposició la modificaria en el sentit que s'ha proposat, però, com
que no és així, proposa que es mantingui el text tal com està i que es voti el segon
punt separadament.
Malgrat que entén que el GMPPC no s'oposa a la proposició, creu que cal respectar la
voluntat de participació de l'entitat.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC no té la intenció de "buscar els tres
peus al gat" amb aquesta proposta, sinó que creu que els acords del Ple s'han de
complir i no s'han de fer per quedar bé.
Fa notar que el senyor Rubio ha manifestat que el segon punt de la proposició és una
il.legalitat, i diu que encara que l'hagi presentat una entitat, es poden fer modificacions,
per evitar que no es produeixin il·legalitats.
Demana, doncs, que es reconsideri la proposta de modificar l'expressió «factor
determinant» per la de «factor positiu» i una altra que es consideri millor.
La senyora Neus Olivé Rosson pren novament la paraula i diu que a llarg termini
aquest factor haurà de ser determinant i que aquest és l'objectiu de la moció.
Manifesta, però, que està clar que l'Ajuntament no té alternatives en aquest moment, i,
per tant, serà a la pràctica que haurà de fer una avaluació positiva de les empreses,
com a proveïdores.
Per això, tenint en compte que a llarg termini haurà de ser determinant, encara que el
procés sigui evolutiu, creu que no s'ha de modificar el redactat de la proposició.
Creu també que, malgrat que aquest aspecte és important, ho és molt més donar
èmfasi a la comissió de treball que haurà d'anar fent el seguiment de tot el procés, per
tant, no cal centrar-se només en el lèxic de la proposta.
El senyor Rubio i Cano proposa que es mantingui l'expressió «factor determinant»
però completant-lo de manera que digui «com a un dels factors determinants», a fi de
ser flexible sense trencar la literalitat.
Aclareix també que aquesta proposició no convida a fer il·legalitats, sinó a fer
processos que no són senzills i que l'Administració pública està intentant articular, per
avançar respecte a uns objectius que tots comparteixen fonamentalment.
L'alcalde concreta la proposta d'esmena dient que en el punt segon de la part
resolutòria de la proposició, on diu «..., com a factor determinant...» ha de dir «..., com
a un dels factors determinants...», i manifesta que independentment d'això, queda
clara la voluntat de tots respecte a la proposició i creu que cal anar avançant en aquest
camí, sense deixar de banda que el problema que hi ha actualment respecte al comerç
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just és la manca de proveïdors, pel que fa als productes que pot gestionar
l'Administració pública.
A continuació, sotmet a votació la proposició amb l'esmena incorporada, que s'aprova
per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció del senyor Martínez Conde
i García Lladó, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:
1. Continuar promovent i estimulant l'ús de productes de comerç just en les
dependències municipals, així com en les activitats de participació municipal.
Especialment es continuarà fomentant, atesa la importància del cafè en aquest
projecte, que els productes servits en màquines de begudes de les dependències
municipals (oficines i centre públics de titularitat municipal) ofereixin productes de
comerç just i solidari, així com ampliar-ho a menjars i begudes de càterings i
celebracions d'àpats.
2. Estudiar la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari—alimentaris i
no alimentaris com la roba—introduint aquest paràmetre en els plecs de condicions
de contractació municipal, com a un dels factors determinants a l'hora d'escollir
proveïdors.
3. Introduir també criteris socials (condicions laborals dels treballadors, ètica de
l'empresa...) i ambientals en els plecs de condicions de contractació municipal, fent
que sigui un altre factor determinant a l'hora de la contractació de serveis.
4. Realitzar abans de l'estiu del 2005, una campanya d'informació, formació i
sensibilització dirigida al personal municipal, amb l'ajuda de les organitzacions no
governamentals que impulsen el comerç just i solidari, per tal de difondre'n els
objectius. Es farà un èmfasi especial en l'ús de "roba neta" i de preu just.
5. Crear una comissió tècnica de treball, amb participació dels representants de
cadascuna de les àrees de l'Ajuntament, coordinats per la Unitat de Solidaritat en
col.laboració amb les ONG's que treballin en aquests temes i amb els sindicats de
la ciutat. Aquesta comissió haurà d'impulsar la posada en marxa de les accions
oportunes per portar a terme els punts anteriors i elaborar un informe de la gestió
anual amb els resultats assolits."
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 3.1.1,
3.1.2 i 3.1.3 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
3.1.1 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAURÀ DE
REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC
DE BEGUDES SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚMERO 37
(QUIOSC CANALETES), SOTMETRE'L A INFORMACIÓ PÚBLICA,
APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I LA CONVOCATÒRIA DEL
CONCURS.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 24 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
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"Antecedents
I. L’actual concessió que regula l’ús privatiu del Quiosc de begudes situat al passeig de
Pere III, davant el número 37 (Quiosc Canaletes), finalitza en data 31 de desembre de
2004.
II. S’ha elaborat un nou plec de clàusules que ha de regir aquesta concessió
administrativa d’ús privatiu de l’esmentat quiosc, a adjudicar mitjançant concurs.
Les característiques d’aquesta concessió són les següents:
— Objecte. Constitueix l’objecte de la concessió l’ús privatiu del quiosc de
begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 37 (Quiosc
Canaletes), amb destí a l’explotació de l’esmentat quiosc.
— Termini. La concessió s’atorgarà per un termini de deu (10) anys, comptats a
partir de la data de formalització en document administratiu de la concessió.
— Cànon a favor de l’Ajuntament. L’Ajuntament fixa com a cànon anual mínim de
la concessió la quantitat de quaranta-dos mil cinc-cents euros (42.500,00 €).
Aquest cànon és susceptible de ser millorat a les propostes que facin els
licitadors.
III. L’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial va emetre un informe en data 8 d’octubre
de 2004, en el qual descriu i valora la porció de domini públic que s’afecta a la
concessió.
IV. El cap de secció de Tresoreria ha emès un informe en data 17 de novembre de
2004, relatiu al pressupost d’explotació i al règim econòmic financer de la concessió.
V. Existeix a l’expedient una memòria justificativa de la utilització del bé de domini
públic a ocupar i dels fins perseguits. En aquesta memòria s’indica que l’existència
d’un quiosc de venda de begudes al passeig de Pere III, davant el número 37, és una
situació consolidada i per tant no és considera necessari aprovar un projecte que es
pronunciï sobre l’oportunitat d’ocupació del domini públic.
VI. El cap de la secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe
en data 24 de novembre de 2004, en relació amb la nova concessió.
Consideracions jurídiques
1. Objecte i naturalesa de la concessió. L’objecte de la concessió és l’ús privatiu del
quiosc de venda de begudes situat al passeig de Pere III, davant el número 37 i
constitueix una manifestació de la capacitat jurídica plena que tenen els ens locals per
adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets, de conformitat
amb l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
28 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant), aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
La naturalesa jurídica de la relació entre concessionari i Ajuntament és l’ús privatiu de
béns de domini públic, que suposa l’ocupació directa o immediata d’una porció del
domini públic municipal, de manera que s’exclou o limita la utilització per part d’altres
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interessats, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 218 del TRLMRLC, i els articles
57 i següents del RPEL.
2. Contingut de l’expedient. L’expedient comprèn la documentació següent:
Memòria justificativa de l’ocupació del domini públic.
Plànol representatiu de la situació de la porció de domini públic objecte d’ocupació.
Valoració de la part de domini públic a ocupar, com si es tractés d’un bé de propietat
privada.
Plec de clàusules administratives que ha de regir la concessió.
Pressupost d’explotació.
El plec de clàusules que ha de regular la concessió reuneix totes les condicions i conté
tots els elements exigits per l’article 62.1 del RPEL i l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP, en endavant).
3. Òrgan competent i requisits del procediment d’aprovació. D’acord amb l’article 22.2
lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL,
en endavant), l’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules administratives és el
ple de la corporació, en tractar-se d’una concessió administrativa per més de quatre
anys,
Per a l’adopció d’aquest acord no es requereix l’existència de majoria qualificada, atès
que no es dóna el supòsit previst als articles 47.2 lletra J) de la LRBRL i 114.3 lletra g)
del TRLMRLC.
De conformitat amb l’article 66 del RPEL, abans que el ple adopti l’acord d’aprovació
del plec de clàusules i expedient de contractació, és necessari l’informe del secretari i
l’interventor de la corporació. Un cop aprovat el plec de clàusules, aquest s’ha de
sotmetre a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, segons disposa l’article
66 del RPEL, en la redacció donada per l’article 178 del mateix Reglament.
El mateix acord d’aprovació del plec de clàusules ha de contenir l’aprovació de la
convocatòria del concurs.
La forma de selecció del concessionari a través de concurs és una prescripció que
estableix l’article 60.2 del RPEL, en concordança amb l’article 93.1 de la LPAP i el seu
règim està sotmès a les especialitats establertes a l’esmentat reglament i
supletòriament per la normativa reguladora de la contractació dels ens locals.
La licitació es farà de manera simultània a l’exposició pública del plec de clàusules
administratives, si bé caldrà que s’ajorni, en cas que es presentin al·legacions al plec
de clàusules, o bé que es reiniciï, en cas que aquestes eventuals al·legacions siguin
estimades.
Per tot això, com alcalde president proposo al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que haurà de regir la concessió
administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant
el número 37 (Quiosc Canaletes), a adjudicar mitjançant concurs públic.
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SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt anterior, mitjançant anunci a publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, a
l’efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin
oportunes.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa d’ús
privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant el número 37
(Quiosc Canaletes), per un període de 10 anys i un cànon mínim a favor de
l’Ajuntament de Manresa de 42.500,00 € i, de forma simultània, aprovar la
convocatòria del concurs mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, si bé la licitació s’ajornarà en cas que es presentin
al·legacions al plec de clàusules durant l’exposició pública, o bé es reiniciarà, en cas
que aquestes al·legacions siguin estimades.
QUART. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient."
3.1.2 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAURÀ DE
REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC
DE BEGUDES SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚMERO 8
(QUIOSC QUIMET), SOTMETRE'L A INFORMACIÓ PÚBLICA, APROVAR
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 24 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. L’actual concessió que regula l’ús privatiu del Quiosc de begudes situat al passeig de
Pere III, davant el número 8 (Quiosc Quimet), finalitza en data 31 de desembre de
2004.
II. S’ha elaborat un nou plec de clàusules que ha de regir aquesta concessió
administrativa d’ús privatiu de l’esmentat quiosc, a adjudicar mitjançant concurs.
Les característiques d’aquesta concessió són les següents:
— Objecte. Constitueix l’objecte de la concessió l’ús privatiu del quiosc de
begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 8 (Quiosc Quimet),
amb destí a l’explotació de l’esmentat quiosc.
— Termini. La concessió s’atorgarà per un termini de deu (10) anys, comptats a
partir de la data de formalització en document administratiu de la concessió.
— Cànon a favor de l’Ajuntament. L’Ajuntament fixa com a cànon anual mínim de
la concessió la quantitat de quaranta-tres mil euros (43.000,00 €). Aquest
cànon és susceptible de ser millorat a les propostes que facin els licitadors.
III. L’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial va emetre un informe en data 8 d’octubre
de 2004, en el qual descriu i valora la porció de domini públic que s’afecta a la
concessió.
IV. El cap de secció de Tresoreria ha emès un informe en data 17 de novembre de
2004, relatiu al pressupost d’explotació i al règim econòmic financer de la concessió.
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V. Existeix a l’expedient una memòria justificativa de la utilització del bé de domini
públic a ocupar i dels fins perseguits. En aquesta memòria s’indica que l’existència
d’un quiosc de venda de begudes al passeig de Pere III, davant el número 8, és una
situació consolidada i per tant no és considera necessari aprovar un projecte que es
pronunciï sobre l’oportunitat d’ocupació del domini públic.
VI. El cap de la secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe
en data 24 de novembre de 2004, en relació amb la nova concessió.
Consideracions jurídiques
1. Objecte i naturalesa de la concessió. L’objecte de la concessió és l’ús privatiu del
quiosc de venda de begudes situat al passeig de Pere III, davant el número 8 i
constitueix una manifestació de la capacitat jurídica plena que tenen els ens locals per
adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets, de conformitat
amb l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
28 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant), aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
La naturalesa jurídica de la relació entre concessionari i Ajuntament és l’ús privatiu de
béns de domini públic, que suposa l’ocupació directa o immediata d’una porció del
domini públic municipal, de manera que s’exclou o limita la utilització per part d’altres
interessats, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 218 del TRLMRLC, i els articles
57 i següents del RPEL.
2. Contingut de l’expedient. L’expedient comprèn la documentació següent:
— Memòria justificativa de l’ocupació del domini públic.
— Plànol representatiu de la situació de la porció de domini públic objecte
d’ocupació.
— Valoració de la part de domini públic a ocupar, com si es tractés d’un bé de
propietat privada.
— Plec de clàusules administratives que ha de regir la concessió.
— Pressupost d’explotació.
El plec de clàusules que ha de regular la concessió reuneix totes les condicions i conté
tots els elements exigits per l’article 62.1 del RPEL i l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP, en endavant).
3. Òrgan competent i requisits del procediment d’aprovació. D’acord amb l’article 22.2
lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL,
en endavant), l’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules administratives és el
ple de la corporació, en tractar-se d’una concessió administrativa per més de quatre
anys,
Per a l’adopció d’aquest acord no es requereix l’existència de majoria qualificada, atès
que no es dóna el supòsit previst als articles 47.2 lletra J) de la LRBRL i 114.3 lletra g)
del TRLMRLC.
De conformitat amb l’article 66 del RPEL, abans que el ple adopti l’acord d’aprovació
del plec de clàusules i expedient de contractació, és necessari l’informe del secretari i
l’interventor de la corporació. Un cop aprovat el plec de clàusules, aquest s’ha de
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sotmetre a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, segons disposa l’article
66 del RPEL, en la redacció donada per l’article 178 del mateix Reglament.
El mateix acord d’aprovació del plec de clàusules ha de contenir l’aprovació de la
convocatòria del concurs.
La forma de selecció del concessionari a través de concurs és una prescripció que
estableix l’article 60.2 del RPEL, en concordança amb l’article 93.1 de la LPAP i el seu
règim està sotmès a les especialitats establertes a l’esmentat reglament i
supletòriament per la normativa reguladora de la contractació dels ens locals.
La licitació es farà de manera simultània a l’exposició pública del plec de clàusules
administratives, si bé caldrà que s’ajorni, en cas que es presentin al·legacions al plec
de clàusules, o bé que es reiniciï, en cas que aquestes eventuals al·legacions siguin
estimades.
Per tot això, com alcalde president proposo al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que haurà de regir la concessió
administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant
el número 8 (Quiosc Quimet), a adjudicar mitjançant concurs públic.
SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt anterior, mitjançant anunci a publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, a
l’efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin
oportunes.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa d’ús
privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant el número 8
(Quiosc Quimet), per un període de 10 anys i un cànon mínim a favor de l’Ajuntament
de Manresa de 43.000,00 € i, de forma simultània, aprovar la convocatòria del concurs
mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si bé la
licitació s’ajornarà en cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules durant
l’exposició pública, o bé es reiniciarà, en cas que aquestes al·legacions siguin
estimades.
QUART. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient."
3.1.3 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAURÀ DE
REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC
DE BEGUDES SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚMERO 21
(QUIOSC DEL MIG), SOTMETRE'L A INFORMACIÓ PÚBLICA, APROVAR
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 24 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Antecedents
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I. L’actual concessió que regula l’ús privatiu del Quiosc de begudes situat al passeig de
Pere III, davant el número 21 (Quiosc del Mig), finalitza en data 31 de desembre de
2004.
II. S’ha elaborat un nou plec de clàusules que ha de regir aquesta concessió
administrativa d’ús privatiu de l’esmentat quiosc, a adjudicar mitjançant concurs.
Les característiques d’aquesta concessió són les següents:
— Objecte. Constitueix l’objecte de la concessió l’ús privatiu del quiosc de
begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 21 (Quiosc del Mig),
amb destí a l’explotació de l’esmentat quiosc.
— Termini. La concessió s’atorgarà per un termini de deu (10) anys, comptats a
partir de la data de formalització en document administratiu de la concessió.
— Cànon a favor de l’Ajuntament. L’Ajuntament fixa com a cànon anual mínim de
la concessió la quantitat de quaranta-un mil cinc-cents euros (41.500,00 €).
Aquest cànon és susceptible de ser millorat a les propostes que facin els
licitadors.
III. L’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial va emetre un informe en data 8 d’octubre
de 2004, en el qual descriu i valora la porció de domini públic que s’afecta a la
concessió.
IV. El cap de secció de Tresoreria ha emès un informe en data 17 de novembre de
2004, relatiu al pressupost d’explotació i al règim econòmic financer de la concessió.
V. Existeix a l’expedient una memòria justificativa de la utilització del bé de domini
públic a ocupar i dels fins perseguits. En aquesta memòria s’indica que l’existència
d’un quiosc de venda de begudes al passeig de Pere III, davant el número 21, és una
situació consolidada i per tant no és considera necessari aprovar un projecte que es
pronunciï sobre l’oportunitat d’ocupació del domini públic.
VI. El cap de la secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe
en data 24 de novembre de 2004, en relació amb la nova concessió.
Consideracions jurídiques
1. Objecte i naturalesa de la concessió. L’objecte de la concessió és l’ús privatiu del
quiosc de venda de begudes situat al passeig de Pere III, davant el número 21 i
constitueix una manifestació de la capacitat jurídica plena que tenen els ens locals per
adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets, de conformitat
amb l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
28 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant), aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
La naturalesa jurídica de la relació entre concessionari i Ajuntament és l’ús privatiu de
béns de domini públic, que suposa l’ocupació directa o immediata d’una porció del
domini públic municipal, de manera que s’exclou o limita la utilització per part d’altres
interessats, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 218 del TRLMRLC, i els articles
57 i següents del RPEL.
2. Contingut de l’expedient. L’expedient comprèn la documentació següent:
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— Memòria justificativa de l’ocupació del domini públic.
— Plànol representatiu de la situació de la porció de domini públic objecte
d’ocupació.
— Valoració de la part de domini públic a ocupar, com si es tractés d’un bé de
propietat privada.
— Plec de clàusules administratives que ha de regir la concessió.
— Pressupost d’explotació.
El plec de clàusules que ha de regular la concessió reuneix totes les condicions i conté
tots els elements exigits per l’article 62.1 del RPEL i l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP, en endavant).
3. Òrgan competent i requisits del procediment d’aprovació. D’acord amb l’article 22.2
lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL,
en endavant), l’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules administratives és el
ple de la corporació, en tractar-se d’una concessió administrativa per més de quatre
anys,
Per a l’adopció d’aquest acord no es requereix l’existència de majoria qualificada, atès
que no es dóna el supòsit previst als articles 47.2 lletra J) de la LRBRL i 114.3 lletra g)
del TRLMRLC.
De conformitat amb l’article 66 del RPEL, abans que el ple adopti l’acord d’aprovació
del plec de clàusules i expedient de contractació, és necessari l’informe del secretari i
l’interventor de la corporació. Un cop aprovat el plec de clàusules, aquest s’ha de
sotmetre a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, segons disposa l’article
66 del RPEL, en la redacció donada per l’article 178 del mateix Reglament.
El mateix acord d’aprovació del plec de clàusules ha de contenir l’aprovació de la
convocatòria del concurs.
La forma de selecció del concessionari a través de concurs és una prescripció que
estableix l’article 60.2 del RPEL, en concordança amb l’article 93.1 de la LPAP i el seu
règim està sotmès a les especialitats establertes a l’esmentat reglament i
supletòriament per la normativa reguladora de la contractació dels ens locals.
La licitació es farà de manera simultània a l’exposició pública del plec de clàusules
administratives, si bé caldrà que s’ajorni, en cas que es presentin al·legacions al plec
de clàusules, o bé que es reiniciï, en cas que aquestes eventuals al·legacions siguin
estimades.
Per tot això, com alcalde president proposo al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que haurà de regir la concessió
administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant
el número 21 (Quiosc del Mig), a adjudicar mitjançant concurs públic.
SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt anterior, mitjançant anunci a publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, a
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l’efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin
oportunes.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa d’ús
privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant el número 21
(Quiosc del Mig), per un període de 10 anys i un cànon mínim a favor de l’Ajuntament
de Manresa de 41.500,00 € i, de forma simultània, aprovar la convocatòria del concurs
mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si bé la
licitació s’ajornarà en cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules durant
l’exposició pública, o bé es reiniciarà, en cas que aquestes al·legacions siguin
estimades.
QUART. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient."
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció
de la senyora Sensat Borràs i del senyor Vives Portell, per absència de la Sala en el
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28
de novembre.
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.4 PRORROGAR EL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS D'UN
LOCAL SITUAT A LA SALA CIUTAT, A FAVOR DE L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE
MANRESA, PER UN PERÍODE DE DOS ANYS.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 10 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"En data 24 de gener de 1997 es va signar un conveni regulador de la cessió d'ús d'un
local situat al primer pis, segon despatx de la Sala Ciutat, a favor de l'entitat
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE
MANRESA.
En data 16 de desembre de 2002, el Ple de la Corporació va aprovar la pròrroga del
conveni regulador de la cessió d’ús d’aquest local per un període de dos anys, els
quals finalitzen el dia 25 de gener de 2005.
El director de servei dels Serveis a les Persones ha emès informe en data 7 d'octubre
de 2004, segons el qual proposa prorrogar, en les mateixes condicions, el conveni de
cessió d'ús en qüestió.
En data 21 d'octubre de 2004 s’ha donat audiència, mitjançant un proveïment, a
l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE
MANRESA, per tal que en un termini de 10 dies manifestés el seu interès a prorrogar
aquest conveni.
Mitjançant instància amb referència registre d’entrada número 39.905/05.11.04, la
senyora Rosa de Miguel Marbà, en representació de l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE MANRESA, ha sol·licitat la
pròrroga del conveni de cessió d’ús que l’Ajuntament de Manresa va atorgar en el seu
dia a favor de l’esmentada entitat.
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El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe
al respecte en data 10 de novembre de 2004.
De conformitat amb l'article 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb subjecció al
Capítol II del Títol III del reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
ACORD
Prorrogar el conveni regulador de la cessió d'ús d'un local situat al primer pis, segon
despatx de la Sala Ciutat, a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ
DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE MANRESA, per un període de dos anys, els
quals finalitzaran per tant el dia 25 de gener de 2007."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció de
la senyora Sensat Borràs i del senyor Vives Portell, per absència de la Sala en el
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28
de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.5 PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CENTRE
D'APLICACIONS TIC DE MANRESA (CATIC) I APROVAR EL PROJECTE
D'ESTATUTS QUE REGULARÀ LES ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 13 de desembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ( TIC) són el camp de coneixement
que enllaça la tecnologia de la informació (ordinadors i aplicacions) i les xarxes de
comunicacions (simbolitzades pel fenomen Internet), permetent a les persones i als
ordinadors interactuar a distància, accelerant el canvi de la Societat Industrial a la
Societat de la Informació, on els ciutadans, empreses i administracions públiques
poden accedir a la informació de forma instantània, des de qualsevol lloc i en la forma
desitjada.
Les TIC són la bases de totes les empreses competitives de qualsevol sector
econòmic, i per ajudar al desenvolupament d’una nova economia del coneixement a
nivell local, és essencial que les empreses les integrin el els seus processos i les
dominin, alhora que la regió disposi d’un sector TIC capaç de respondre a les
necessitats de les empreses actuals i les de nova creació.
L’Ajuntament de Manresa, juntament amb altres entitats, institucions i empreses
publiques i privades, tenen interès en promoure la creació d’un centre , que tindrà la
denominació de Centre d’Aplicacions TIC de Manresa (CATIC), que promogui el
desenvolupament de la societat de la informació , la millora de la competitivitat de les
empreses i la formació dels seus Recursos Humans, mitjançant la difusió del
coneixement, ús i aplicació de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC),
afavorint la creació d’una xarxa de col·laboració entre els agents del sector públic i
privat, esdevenint un punt de trobada entre les empreses, l’administració, la universitat
i la societat per tal de compartir i impulsar idees innovadores, generar nous projectes i
facilitar la creació de coneixement per tal d’accelerar el procés de desenvolupament de
la Societat de la Informació .
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Vist l’informe de gestió emès en data 13 de desembre de 2004 pel Cap del Servei de
Desenvolupament.
Aquest Alcalde President proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Participar en qualitat de soci fundador, en la constitució de l’associació
CENTRE D’APLICACIONS TIC DE MANRESA – CATIC , subjecte a la Llei 7/1997, de
18 de juny, d’associacions.
Segon. Aprovar el projecte d’estatuts que regularà les activitats de l‘associació, que
figura com a annex únic al present dictamen.
Tercer. Fer una aportació de sis mil euros (6.000 €), en concepte d’aportació al
patrimoni fundacional de l’associació, amb càrrec a la partida 541.1.489 del pressupost
municipal vigent.
Quart. Facultar a l’Alcalde President de la Corporació per a subscriure ., en el seu nom
i representació, l’acta fundacional de l’associació, així com els altres documents
públics i privats necessaris per a l’execució dels esmentats acords.
Cinquè. Designar al senyor Alain Jordà i Pempelonne, representant de l’Ajuntament de
Manresa a l’Assemblea General de l’Associació."
ESTATUTS
PREÀMBUL
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ( TIC) són el camp de coneixement que enllaça la
tecnologia de la informació (ordinadors i aplicacions) i les xarxes de comunicacions (simbolitzades pel
fenomen Internet), permetent a les persones i als ordinadors interactuar a distància, accelerant el canvi de
la Societat Industrial a la Societat de la Informació, on els ciutadans, empreses i administracions públiques
poden accedir a la informació de forma instantània, des de qualsevol lloc i en la forma desitjada.
Les TIC són la bases de totes les empreses competitives de qualsevol sector econòmic, i per ajudar al
desenvolupament d’una nova economia del coneixement a nivell local, és essencial que les empreses les
integrin el els seus processos i les dominin, alhora que la regió disposi d’un sector TIC capaç de
respondre a les necessitats de les empreses actuals i les de nova creació.
Al contrari que passa en altres països europeus (i en especial els del Nord d’Europa), a Manresa, a
Catalunya i a la resta d’Espanya no hi ha una tradició innovadora i tecnològica. Per ajudar a canviar
aquesta tendència, diverses institucions locals – Administracions Públiques, centres tecnològics i
universitaris, entitats financeres i empreses privades - volen impulsar i promoure la creació d’un centre
que acompanyi a les empreses en la transició cap a la Societat de la Informació, tot incorporant les TIC
en els seus processos productius i de gestió, i que ajudi a millorar la seva productivitat i competitivitat
dins del mercat global d’avui dia.
El Centre d’Aplicacions TIC de Manresa (CATIC), neix amb la finalitat de convertir-se en un punt de
referència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Catalunya Central, afavorint la
creació d’una xarxa de col·laboració entre els agents del sector públic i privat, esdevenint un punt de
trobada entre les empreses, l’administració, la universitat i la societat per tal de compartir i impulsar idees
innovadores, generar nous projectes i facilitar la creació de coneixement per tal d’accelerar el procés de
desenvolupament de la Societat de la Informació .
Per les raons exposades, les administracions, institucions, empreses i entitats sotasignants, acorden la
constitució d’una associació, que tindrà la denominació d’ASSOCIACIÓ CATIC MANRESA – CENTRE
D’APLICACIONS TIC DE MANRESA , que es regirà pels presents Estatuts:
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

Denominació, constitució, naturalesa i personalitat jurídica

És constitueix l’associació sense ànim de lucre, amb la denominació d’ASSOCIACIÓ CATIC MANRESA
– CENTRE D’APLICACIONS TIC DE MANRESA , que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei
7/1997, de 18 de juny, d’associacions, pels presents Estatuts i, subsidiàriament, com a normativa
supletòria, per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació
Article 2.

Àmbit territorial

L’àmbit territorial on l’Associació ha de desenvolupar preferentment les seves activitats és el de Manresa i
la comarca del Bages. Tanmateix, per acord de l’Assemblea General aquest àmbit territorial és podrà
ampliar a tot Catalunya.
L’Associació participarà també, quan així ho decideixin els seus òrgans de govern, en associacions i
xarxes similars d’arreu de l’estat espanyol i d’arreu del món.
Article 3.

Objecte i finalitats

L’objectiu essencial de l’associació CATIC és el de promoure el desenvolupament de la Societat de la
Informació, i millorar la competitivitat de les empreses i la formació dels seus Recursos Humans,
mitjançant la difusió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) .
Per assolir aquests objectius, l’associació realitzarà les següents activitats, sempre en l’àmbit de les TIC :
a)
b)
c)
d)

Assessorament i suport tecnològic a les empreses del territori.
Formació avançada a professionals.
Desenvolupament de projectes d’aplicació de les TIC.
I, en general, promoure qualsevol altre iniciativa que ajudi a la difusió i l’ús de les TIC, així com el
desenvolupament d’un teixit empresarial en aquest camp, i la formació de professionals altament
qualificats.

El CATIC sol·licitarà la seva incorporació a la xarxa de Centres de Difusió Tecnològica del CIDEM.
El CATIC tindrà com a una de les seves línies de treball preferent la de donar suport en la implementació
del programari lliure (PL) a les empreses i les administracions i institucions de Catalunya i, en particular, a
la xarxa de telecentres depenent de la Secretaria Tècnica per a la Societat de la Informació (STSI).
Article 4.

Durada

L’Associació és constitueix per temps indefinit.
Article 5.

Domicili social

El domicili social serà a Manresa, Avda de les Bases de Manresa, núm. 1 (seu del Centre Tecnològic de
Manresa).
CAPÍTOL II
MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, DRETS I OBLIGACIONS
Article 6.

Membres, requisits i procediment d’admissió

1. Podran ser membres de l’Associació les administracions públiques, entitats i institucions públiques o
privades sense ànim de lucre, societats mercantils i altres persones jurídiques en general, així com
aquelles persones físiques que l’Associació consideri oportú.
2. Són membres fundadors de l’associació:
Ajuntament de Manresa (CIF: P-0811200-E)
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació(CIF S-0811001-G)
CTM Centre Tecnològic , Fundació Privada (CIF: G-60185543)
T-SYSTEMS ELTEC, S.A.U. (CIF: 58023292 )
CANON
Centre Corporatiu INI6, S.A.
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BINARY TRAINING, s.c.p. (NIF: G-60091451)
3. L’associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, integrada
voluntàriament pels socis fundadors i les altres persones físiques i jurídiques que decideixin adherirs’hi, d’acord amb el que preveuen aquests estatuts. Totes aquestes persones físiques i jurídiques que
s’incorporin a l’associació tindran la categoria de membres ordinaris amb plenitud de drets i
obligacions.
4. Les persones físiques i jurídiques interessades que vulguin incorporar-se han de presentar una
sol·licitud per escrit a la Junta Directiva que proposarà el que correspongui a l'Assemblea General més
immediata.
5. Els membres podran en qualsevol moment, sempre que estiguin al corrent de les obligacions,
formalitzar la seva separació voluntària de l’Associació, a través de comunicació escrita, de la qual la
presidència de l’associació donarà compte en la primera reunió de l’assemblea.
Article 7.

Drets dels socis

Els membres de l’Associació tenen dret a:
a) Assistir amb veu i vot a les sessions de l’assemblea general.
b) Elegir i ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius i formar part dels òrgans
de direcció de l’associació, d’acord amb el que es determina en els presents estatuts .
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les
normes legals i estatutàries.
e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena
la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris
de l’associació.
g) Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
h) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
i)

Formar part dels grups de treball.

j)

Consultar els llibres de l’associació.

k) Ésser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries que l’afectin
l)

Utilitzar la denominació, marca i logos de l’Associació quan es despleguin activitats o programes que
aquesta patrocini.

Article 8.

Obligacions dels socis

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

Causes de baixa

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
a) Que ho decideixi el membre interessat, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta
Directiva.
b) No satisfer les quotes fixades.
c) No complir les obligacions estatutàries.
CAPÍTOL III
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 10 .

Òrgans de l’Associació

Els òrgans de l’Associació són:
a)
b)
c)
d)
e)

Assemblea General
Junta Directiva
Presidència.
Vice-presidència
Secretaria-tresoreria

Secció Primera
De l’Assemblea General
Article 11.

Naturalesa jurídica

L’Assemblea General és l'òrgan sobirà de l’associació; la constitueixen tots els seus membres els quals
disposen, cada un d’ells, d’un vot que haurà de ser emès pel seu representant degudament acreditat,
present a l’assemblea, o per si mateix en cas del soci persona física . Els seus membres en formen part
per dret propi i irrenunciable. Aquest representant podrà ésser assistit per persones assessores amb veu
però sense vot.
Article 12.

Competències de l’Assemblea General

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

Aprovar el Reglament de Règim Intern de l’associació

j)

Acordar la utilització del distintiu, logo i marca de l’Associació per a projectes i activitats.

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

Incorporar-se a unions d’associacions o separar-se d’elles.
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m) Acordar la baixa o separació definitiva, previ expedient, dels membres i resoldre sobre les baixes
voluntàries.
n) Acordar les sancions per faltes molt greus.
o) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’associació.
Article 13.

Règim de sessions

1. L’assemblea general es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any:
a) Dins del primer trimestre de cada any per tal d’aprovar la gestió i l’estat de comptes del any
anterior.
b) Dins del quart trimestre de cada any per tal d’aprovar el pla de treball i el pressupost econòmic del
proper any.
2. Les reunions extraordinàries de l’Assemblea General tindran lloc a iniciativa de la Presidència , quan
estimi que hi ha assumptes a tractar, o be a sol·licitud d’un nombre no inferior al 25% dels seus
membres.
3. En aquest darrer supòsit, la sol·licitud a iniciativa del 25% dels membres haurà d’incloure els
assumptes a tractar respecte dels quals es demana la sessió extraordinària. L’assemblea haurà de
tenir lloc en el termini de 30 dies naturals.
Article 14.

Convocatòries i funcionament de les sessions

1. La convocatòria de les sessions de l'Assemblea General, serà cursada per la presidència , contindrà,
com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data, i l’hora de la reunió .
2. Terminis de la convocatòria:
a) L’ordinària serà notificada a tots els membres de l’Associació amb una antelació mínima de 15 dies
naturals.
b) La convocatòria de les sessions extraordinàries convocades a iniciativa de la Presidència
notificarà als membres de l’Associació amb una antelació mínima de 10 dies naturals

es

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

Règim d’adopció dels acords

1. Els acords es prenen per majoria simple, és a dir més vots a favor que en contra, dels membres
presents o representats a la sessió, excepte per a les qüestions enumerades en els apartats
següents.
2. Es requerirà majoria absoluta, és a dir el vot favorable de la meitat més un dels membres de
l’associació, per adoptar acords sobre les qüestions següents: la separació dels membres, la
modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions
similars o la integració en una de ja existent, alienació de béns, aprovació de les quotes ordinàries i
derrames, i la compensació o indemnització per despeses.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Secció Segona
De la Junta Directiva
Article 16.

Naturalesa, organització i funcionament

1. La Junta Directiva és l’òrgan permanent de govern de l’associació i el màxim òrgan operatiu de
decisió i administració, exercirà les competències atribuïdes en aquests estatuts i aquelles que per
delegació li atribueixi l'Assemblea general.
2. La Junta Directiva esta formada per un mínim de sis i un màxim de nou membres, els representants
dels quals ocuparan, de forma personalitzada, els càrrecs següents : el president, el vice-president, el
secretari-tresorer i de tres a sis vocals.
3. La Junta Directiva es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat mínima bimensual, prèvia
convocatòria escrita del President o perdona que el substitueixi. També es reunirà, amb caràcter
extraordinari, quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita un 50 % dels
membres que l’integren. En tot cas, la mateixa Junta Directiva establirà les regles del seu règim de
sessions.
4. Es nomenada per l’Assemblea General per a un mandat dos anys.
5. Tots els membres estan obligats a exercir càrrecs a la Junta Directiva.
Article 17.

Competències d e la Junta Directiva

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació. Complir les decisions preses per l’Assemblea
General , d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
c) Proposar a l’assemblea l’establiment de les quotes per al sosteniment de l’associació.
d) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi ,
i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
e) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
f) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació.
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g) Acordar l’obertura i controlar la gestió de fons. La disposició requerirà firma mancomunada del
president/a i del secretari-tresorer .
h) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
primera reunió de l’Assemblea General.
i)

Proposar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels membres .

j)

Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre, i també les altes i les baixes per una raó
distinta a la separació disciplinària.

k) Proposar a l’Assemblea General la incorporació de nous membres.
l)

Qualsevol altra facultat que li hagi estat delegada expressament per l’assemblea general.

m) Acordar les sancions per faltes lleus i greus.
2. La Junta directiva queda constituïda vàlidament si esta convocada amb antelació i hi ha un quòrum de
la meitat més un dels membres . Els membres de la Junta directiva estan obligats a assistir a totes les
reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del
president/a o del secretari/a o de les persones que els substitueixin hi és sempre necessària.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Secció Tercera
Del President i el Vice-president
Article 18.- Naturalesa i funcions del President
1. La presidència és un
l'Assemblea General .

òrgan unipersonal amb un mandat dos anys,

nomenada lliurement per

2. Corresponen a la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
b) Convocar, presidir i dirigir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
c) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
d) Les altres atribucions reconegudes per aquests estatuts i aquelles per a les quals el deleguin
l’Assemblea general o la Junta Directiva.
Article 19.

Naturalesa i funcions del Vice-president

La Vice-presidència és un òrgan unipersonal amb un mandat dos anys, nomenada lliurement per
l'Assemblea General. Substitueix la Presidència en l’exercici de les seves funcions, en cas d’absència o
malaltia d’aquesta.
Secció Quarta
De les Comissions o grups de treball
Article 20.

Naturalesa i funcions de les comissions o grups de treball

Per acord de la Junta Directiva, es podran crear i constituir grups de treball o comissions, de caràcter
temporal, per a treballar un projecte o àmbit específic.
Les comissions establiran, a la reunió constitutiva, el seu règim d’organització i funcionament. Al front de
la comissió hi haurà un President , amb les funcions de coordinar les seves activitats i donar-ne compte a
la Junta Directiva.
Secció Cinquena
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De la Secretaria-tresoreria
Article 21.

Naturalesa i funcions de la secretaria-Tresoreria

La Secretaria-Tresoreria és un òrgan unipersonal , designat per la Junta Directiva, que té assignades les
competències següents :
1. Assessorament legal als òrgans de govern de l’Associació en el procés d’adopció dels acords
corporatius, redacció dels acords i de les actes de les reunions, elaboració i custòdia del llibre-registre
d’entitats associades i del llibre d’actes.
2. El maneig i custodia de fons de l’associació.
3. La realització dels cobraments i pagaments que procedeixin d’acord amb les directrius de la
Presidència i amb subjecció a les restriccions del pressupost aprovat per l’exercici.
4. Impuls, coordinació i organització del funcionament de la Junta Directiva, amb subjecció a les
directrius de la Presidència.
5. Formulació dels projectes de pressupostos, balanç i liquidació anual dels comptes, a sotmetre a
l’aprovació de la Junta Directiva i de l’Assemblea general.
6. Exercir les funcions que li siguin delegades o encomanades per la Junta Directiva.
CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC
Article 22.

Patrimoni fundacional

El patrimoni fundacional és de cent cinc mil euros (105.000 € ), derivat de les aportacions dels socis
fundadors de l’associació.
Article 23.

Exercici econòmic

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 24.

Recursos econòmics

a) Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de :
1. Les quotes ordinàries i extraordinàries que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
2. Les subvencions públiques .
3. Les subvencions i esponsoritzacions procedents d’empreses i institucions de caràcter privat.
4. El rendiment procedent de les activitats, productes o serveis de l’Associació.
5. Les donacions, les herències o els llegats.
6. Les rendes derivades de l’explotació del seu patrimoni i altres ingressos que puguin obtenir-se.
b) Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les
quotes que s’aprovin per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
c) L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques ordinàries
extraordinàries.
Article 25.

i quotes

Comptabilitat i comptes anuals

L’Associació haurà de portar els següents registres i llibres que reflecteixen la seva activitat econòmica :
a) Llibre inventari de béns.
b) Llibres de comptabilitat adequats a la seva activitat.
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Aquests llibres aniran signats pel President i el Secretari-tresorer, i han d’ésser diligenciats pel registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTOL V
RÈGIM DISCIPLINARI
Article 26.

Separació disciplinària de membres

Es podrà separar un membre de l’associació quan:
a) Impedeixi o posi obstacles al compliment dels objectius de l’Associació
b) Obstaculitzi intencionadament de qualsevol manera el funcionament de l’associació i els seus
instruments i/o organismes de treball.
c) Les seves actuacions dins o fora de l’associació puguin ésser considerades com a reprovables a
judici de l'Assemblea General.
d) Incompleixi les seves obligacions econòmiques, acordades en l'Assemblea General .
e) Incompleixi els acords vàlidament presos per l’associació ..
f) Es negui a assumir un càrrec dins de la Junta directiva.
Article 27.

Procediment sancionador

1. Els òrgans de govern poden sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixen les
seves obligacions.
2. Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents poden
anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.
3. Les sancions molts greus, inclosa l’expulsió, hauran de ser acordades per l’Assemblea general . I les
sancions lleus i greus per la junta directiva.
4. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació
adreçada a la junta directiva, la qual nomenarà un instructor. L’instructor redactarà el plec de càrrecs
que notificarà a l’interessat, el qual disposarà del termini de 15 dies hàbils, des de la recepció, per a
formular al·legacions. Formulades o no aquestes al·legacions, l’instructor redactarà la proposta de
resolució que elevarà a l’òrgan competent per a imposar la sanció corresponent. El termini de
caducitat d’aquest expedient és de 6 mesos des de la denúncia o comunicació.
5. Contra les sancions per faltes lleus i greus acordades per la Junta Directiva, així com contra les
sancions per faltes molt greus imposades per l'Assemblea General, les entitats interessades podran
interposar recurs, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera
Assemblea General que tingui lloc.
CAPÍTOL VI
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Article 28.

Procés de modificació dels Estatuts

La modificació dels presents estatuts es regirà pel procediment següent :
a) La iniciativa de modificació dels estatuts correspondrà a la pròpia Assemblea General o a la Junta
Directiva.
b) Exercida la iniciativa, s’obrirà un procés d’anàlisi i reflexió en el si de l’associació , amb la constitució
d’un grup de treball per preparar la modificació dels estatuts, si això es considerés necessari.
c) De conformitat amb els articles 12, a) i 15.2, la modificació dels estatuts requereix de l’aprovació de
l’Assemblea General, amb el vot favorable de la meitat més ú dels membres de l’Associació
Aprovada la modificació, es tramitarà per la Presidència de l’associació la sol·licitud d’inscripció de la
modificació dels estatuts en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, la qual s’haurà
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d’acompanyar de certificació de l’acord d’aprovació de la modificació per l’Assemblea General, expedida
pel secretari.
CAPÍTOL VII
DISSOLUCIÓ
Article 29.

Procés de dissolució

1. L’associació pot ser dissolta per alguna de les causes previstes a les lleis previ acord de l’Assemblea
General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
2. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que
fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent.
3. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
4. El romanent net que resulti de la liquidació és lliurarà a una entitat pública o privada sense afany de
lucre, sigui o no membre de l’associació, per a que el destini a finalitats anàlogues a les de
l’associació.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest
mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta
missió a una comissió liquidadora especialment designada.
Article 30.

Operacions de liquidació

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

El senyor Jordà i Pempelonne explica que es tracta d'un centre de difusió
tecnològica en tecnologies de la informació i la comunicació, que està destinat a
millorar el suport en tecnologies TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) en
les empreses del territori; a millorar la formació dels professionals d'aquestes
tecnologies; i a reforçar el sector TIC local.
Diu que la forma jurídica és una associació, en la que hi haurà socis públics i privats, ja
que hi participen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa i empreses,
que són tant proveïdores de tecnologies com clients usuàries d'aquestes tecnologies.
Informa que l'associació no té ànim de lucre i que estarà ubicada en els locals del
centre tecnològic de Manresa.
Per últim, comenta que, a part de les funcions de formació i assessorament, el centre
tindrà una especialitat concreta, destinada a aconseguir que aquest centre sigui un
punt de referència a Catalunya en aquest tipus de tecnologia, que és el programari
lliure.
Diu que això és possible gràcies a l'associació amb la càtedra del programari lliure de
la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), un dels responsables de la qual treballa
a l'escola de Manresa; i que també té el suport del pla de migració que ha posat en
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marxa l'Ajuntament de Manresa des del mes de novembre del 2003, dels sistemes de
l'Ajuntament cap al programari lliure.
Manifesta que aquesta especialitat permetrà a aquesta Administració desenvolupar
projectes tecnològics des de Manresa, que siguin capdavanters a Catalunya, i que
tinguin l'objectiu de ser progressivament capaços de generar tecnologies possiblement
per a tota Europa, des de Manresa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Martínez Conde, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.6 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 22.500 EUROS PROCEDENT DEL FONS
COMUNITARI FEDER I CONVALIDAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ
ENTRE EL MUNICIPI DE BRIGHTON I HOVE I LA RESTA DE SOCIS DEL
PROJECTE CAPTURE—SOBRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL
CONEIXEMENT—ENTRE ELLS L'AJUNTAMENT DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 14 de desembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que l’Ajuntament de Manresa, en data 16 d’abril de 2004, va aprovar la seva
participació en el projecte “CAPTURE: The Knowledge Network”, sobre la societat de
la informació i el coneixement, i va adherir-se a la sol·licitud de cofinançament del
projecte, que el municipi anglès de Brighton i Hove va presentar, juntament amb altres
entitats, a la tercera ronda de convocatòries del programa d’iniciativa comunitària de
cooperació interregional INTERREG III C Oest, cofinançat pel Fons de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.
Atès que, en la mateixa resolució, l’Ajuntament assumia el compromís d’aportar al
pressupost del projecte un cofinançament de 22.500 EUR, que representava el 50%
del cost de les accions que tenia previst realitzar l’Ajuntament de Manresa en el marc
d’aquest projecte, en el cas que la UE l’aprovés.
Atès que l’esmentada sol·licitud va ser aprovada el 12 de juliol de 2004 pel Comitè de
Direcció del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” a L’Haia, amb el mateix pressupost que
s’havia proposat per a l’Ajuntament de Manresa.
Atès que, en data 22 de novembre de 2004, tots els socis del projecte, liderats pel
municipi de Brighton i Hove, van signar el conveni de cooperació entre aquest municipi
i la resta de socis, que regula les responsabilitats legals i financeres de tots ells.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal
l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer. Acceptar la subvenció de 22.500 EUR procedent del fons comunitari FEDER i
aplicar 7.500 EUR a cadascuna de les anualitats 2005, 2006 i 2007, dintre el programa
pressupostari “541.1” de noves tecnologies.
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Segon. Convalidar el conveni de cooperació entre el municipi de Brighton i Hove i la
resta de socis del projecte CAPTURE, entre ells l’Ajuntament de Manresa, signat el 22
de novembre de 2004 a Brighton i Hove pel regidor delegat de Presidència, el Sr. Alain
Jordà i Pempelonne.
Tercer. Facultar el Sr. Alain Jordà i Pempelonne perquè, en el seu nom i
representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest
acord."
Acord entre l’Ajuntament de Brighton i Hove i els socis de CAPTURE
(Acord de cooperació)

Tenint en compte
— el punt 31, darrera frase de la Comunicació de la Comissió als Estats Membres de 28 d’abril de 2000
en què es fixen les orientacions per a una iniciativa comunitària relativa a la cooperació transeuropea
per tal de fomentar el desenvolupament equilibrat i harmoniós del territori europeu – Interreg III (DO C
143, 23.5.2000, p. 6; esmena de DO C 239, 25.8.2001, p. 4) segons la qual el soci encarregat, és a
dir, el soci líder, determinarà conjuntament amb els diferents socis de l’operació, si és possible en
forma d’acord, la divisió de les responsabilitats respectives, i
— el punt 37, darrer paràgraf de la Comunicació de la Comissió als Estats Membres de 7 de maig de
2001, Capítol C de COOPERACIÓ INTERNACIONAL de la iniciativa comunitària Interreg III (DO C
141, 15.5.2001, p. 2) segons el qual els socis d’una operació finançada per INTERREG IIIC han de
valorar els avantatges de cloure un acord sobre les responsabilitats financeres i legals respectives,
incloent-hi les funcions i les responsabilitats del soci líder,
es clou aquest acord entre

l’Ajuntament de Brighton i Hove, Revitalització i desenvolupament econòmic, Kings House, Grand Avenue,
Hove, BN3 2LS, Regne Unit, representat per Scott Marshall (soci líder – Soci 1)
i
—

Ajuntament de Girona

Plaça del vi 1, E 17004
Girona, Espanya
Vapaudenkatu 32, 40351, Jyvaskyla Finlàndia
SE 85185, Sundsvall, Suècia
Kommunledningsformaltnigen, S63186, Suècia
Ap. de correus 21000, 8900 LA, Leeuwarden, Holanda
Jablunkovska 160, 73961, Trinec, República txeca
17 Filippou Str, GR 65403, Kavala, Grècia

representat per

—
—
—
—
—
—

—

Ciutat de Jyvaskyla
Ciutat de Sundsvall
Municipi d’Eskilstuna
Municipi de Leeuwarden
Ciutat de Trinec
Associació d’Autoritats Locals
de Prefectura de Kavala
Agència de Desenvolupament
Regional de Klaipeda
Consell de West Lothian,
Lennox House
Ajuntament de Jerez

representat per
representat per
representat per
representat per
representat per
representat per

...........
...........
...........
...........
...........
...........

(Soci 3)
(Soci 4)
(Soci 5)
(Soci 6)
(Soci 7)
(Soci 8)

Ap. de correus 097, LT 5800, Klaipeda, Lituània

representat per

...........

(Soci 9)

representat per

...........

(Soci 10)

representat per

...........

(Soci 11)

Ajuntament de Vigo

Almondvale Boulevard, Livingstone, West Lothian, Regne
Unit
Av., Alcaide Álvaro Domecq 5,7 y 9, 11405 Jerez,
Espanya
Praza do Rei s/n, 36202 Vigo, Espanya

—

representat per

...........

(Soci 12)

—

Ajuntament de Manresa

Plaça Major 1, 08241 Manresa, Espanya

representat per

...........

(Soci 13)

—
—
—

Municipi de Reggio Emilia
Consell de Telford i Wrekin
Ciutat de Hasselt

Piazza Prampolini 1, I42100, Reggio Emilia, Itàlia
Darby House, Lawn Central, TF3 4LB, Telford, Regne Unit
Groenplein 1, 3500 Hasselt, Bèlgica

representat per
representat per
representat per

...........
...........
...........

(Soci 14)
(Soci 15)
(Soci 16)

—

Govern local de la ciutat de
Szentendre
Govern local de la ciutat de
Gyongyos
Municipi d’Heraklion
Unió d’Autoritats Locals del
comtat d’Achaia
Ciutat de Mikkeli

Szentendre, Varoshaz ter 1-3, 2001 Szentendre, Hongria

representat per

...........

(Soci 17)

Gyongyos, Fo Ter 13, 3200 Gyongyos, Hongria

representat per

...........

(Soci 18)

Agiou Titou 1, 71202 Heraklion, Grècia
Al. Ypsilantou 114-116, GR-26225 Patras, Grècia

representat per
representat per

...........
...........

(Soci 19)
(Soci 20)

Ap. de correus 33, 50101 Mikkeli, Finlàndia

representat per

...........

(Soci 21)

—
—

—
—
—
—

...........

(Soci 2)

per implementar l’operació 3W0086N CAPTURE d’INTERREG IIIC, aprovada pel Comitè Director del
programa d’iniciatives comunitàries (PIC) “INTERREG IIIC Zona Oest”, el 12 de juliol de 2004 a la Haia.
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§1
Objecte de l’acord
1. L’objecte d’aquest acord és organitzar una associació que permeti implementar l’operació 3W0086N
CAPTURE d’INTERREG IIIC tal com s’indica en els annexos. Els annexos inclouen
— l’aplicació aprovada pel Comitè Director del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” el 12 de juliol de 2004
a La Haia incloent els adjunts (Annex I),
— el contracte de subvenció entre l’entitat gestora del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” i el soci líder
(Annex II).
— Declaració de diversitat i igualtat de CAPTURE (Annex III)
— Declaració de sostenibilitat de CAPTURE (Annex IV)
— Procediment de supervisió i reclamació de CAPTURE (Annex V)
2. Els annexos –incloent totes les disposicions en què es basen i a les quals fan referència– es
consideren part integral d’aquest acord.
§2
Durada de l’acord
Aquest acord entrarà en vigor amb caràcter retrospectiu (ex tunc) a partir del 12 de juliol de 2004 (data de
la decisió favorable del Comitè Director). Finalitzarà quan cadascun dels socis rebi la seva part del
pagament final de la Comissió de l’UE al PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” segons l’Article 32(4) del
Reglament CE núm. 1260/1999 del Consell.
§3
Obligacions
1. El soci líder i els altres socis es comprometen a fer tot allò que estigui al seu abast per fomentar la
implementació de l’operació tal com es defineix a § 1.
2. El soci líder tindrà totes les obligacions que impliquin el contracte de subvenció i l’aplicació aprovada.
Més concretament, el soci líder tindrà les següents obligacions:
— nomenar un Coordinador de xarxa, que acceptarà la responsabilitat operativa de la implementació
del conjunt de l’operació, i un gestor financer.
— iniciar i implementar l’operació segons les descripcions de cadascun dels components (Formulari
de sol·licitud, Annex 3) aprovats pel Comitè Director.
— preparar i presentar informes d’evolució, que inclouen informes d’activitat i informes d’auditoria
financera, a la secretaria tècnica conjunta del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” periòdicament, així
com l’informe final tal com s’indica en el contracte de subvenció.
— sol·licitar els pagaments a l’entitat gestora / entitat pagadora del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”
— rebre els pagaments de l’entitat pagadora del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” i enviar les
quantitats pertinents als socis al més aviat possible.
— gestionar i supervisar l’ús idoni de les subvencions concedides.
— dur a terme la comptabilitat general de l’operació.
— estar en contacte amb els organismes que implementen el PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”.
— donar resposta ràpidament a qualsevol petició dels organismes que implementen el PIC
“INTERREG IIIC Zona Oest”.
— informar els socis immediatament sobre eventualitats que puguin dur a una suspensió temporal o
definitiva o a una modificació de l’operació.
— generar els documents necessaris per a l’auditoria, proporcionar la informació necessària i
permetre l’accés a les seves instal·lacions de negoci.
— guardar en tot moment per a l’auditoria tots els arxius, documents i dades referents a la part de
l’operació de què és responsable en els mitjans habituals d’emmagatzematge de dades, de
manera ordenada durant un mínim de tres anys després del pagament final de la Comissió de l’UE
al programa; aquesta mesura no afectarà altres períodes de conservació obligatoris que estableixi
la legislació nacional.
— proporcionar a l’assessor independent que dugui a terme l’avaluació a mig termini, i un cop
finalitzat INTERREG IIIC, els documents o la informació necessaris per ajudar en l’avaluació.
— complir la legislació europea i nacional.
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3. Cada soci accepta els deures i les obligacions següents:
— nomenar un líder de projecte per a les parts de l’operació de què sigui responsable i donar-li
l’autoritat per representar el soci en l’operació.
— implementar la part de l’operació de què és responsable en el termini acordat, segons les
descripcions de cadascun dels components (Formulari de sol·licitud, Annex 3) aprovats pel Comitè
Director.
— proporcionar a temps les dades que se li sol·licitin i segons els procediments definits en l’Annex V
d’aquest acord per ajudar el soci líder a preparar els informes d’evolució i l’informe final.
— produir i lliurar al soci líder tota la informació necessària per a les sol·licituds de pagament segons
els procediments definits a l’Annex V d’aquest acord.
— informar el soci líder immediatament sobre eventualitats que puguin dur a una suspensió temporal
o definitiva o a una modificació de l’operació.
— generar els documents necessaris per a l’auditoria, proporcionar la informació necessària i, a
efectes de l’auditoria, permetre l’accés a les seves instal·lacions de negoci.
— guardar en tot moment per a l’auditoria tots els arxius, documents i dades referents a la part de
l’operació de què és responsable en els mitjans habituals d’emmagatzematge de dades, de
manera ordenada durant un mínim de tres anys després del pagament final de la Comissió de l’UE
al programa; aquesta mesura no afectarà altres períodes de conservació obligatoris que estableixi
la legislació nacional.
— proporcionar a l’assessor independent que dugui a terme l’avaluació a mig termini, i un cop
finalitzat INTERREG IIIC, els documents o la informació necessaris per ajudar en l’avaluació.
— respectar totes les mesures i obligacions que estipuli el contracte de subvenció i la declaració de
cofinançament que cada soci ha signat per a la sol·licitud.
— donar resposta ràpidament a qualsevol petició dels organismes que implementen el PIC
“INTERREG IIIC Zona Oest”.
— complir la legislació europea i nacional.
— complir les declaracions definides als annexos III, IV i V d’aquest acord.
§4
Responsabilitat
1. Cada soci, incloent el soci líder, respondrà davant dels altres socis i els eximirà de deutes, perjudicis i
costos que es derivin del no-compliment dels seus deures i les seves obligacions tal com s’indica en
aquest acord i els seus annexos.
2. Cap soci serà considerat responsable de no complir les obligacions incloses en aquest acord en cas
de força major. En aquest cas, el soci afectat ha d’anunciar-ho immediatament per escrit als altres
socis de l’operació.
§5
Gestió financera i pressupostària, principis comptables
1. El soci líder és l’únic responsable de la gestió financera i pressupostària davant de l’entitat gestora i
del Comitè Director del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”. El soci líder haurà de dur a terme les
reclamacions de pagament, fer-les arribar als socis i presentar una sol·licitud de redistribució entre
entrades pressupostàries tal com es defineix en el contracte de subvenció. Cada vegada que el soci
líder rebi una quantitat de diners com a conseqüència d’una reclamació econòmica haurà de pagar, al
més aviat possible, la quantitat assignada a cada soci mitjançant transferència bancària. No s’aplicarà
cap deducció, retenció o càrrega de cap tipus.
2. El soci líder ha de garantir que els informes comptables i financers i els documents que redactin els
socis són correctes. A aquest efecte, el soci líder pot demanar més informació, documentació i proves
als socis.
3. Cada soci serà responsable del seu pressupost en una mesura equivalent a la quantitat amb què
participa en l’operació i promet alliberar la seva part del cofinançament.
4. Cada soci es compromet a mantenir comptes separats exclusivament per a l’operació tal com es
descriu a § 1. Els comptes s’utilitzaran per registraran en Euros (EUR; €) el total de despeses
(sortides) i d’ingressos (entrades) relacionats amb l’operació.
Els informes comptables o altres documents, incloent còpies de totes les proves (factures, documents
referents a licitacions, extractes bancaris, etc.) s’enviaran al soci líder o a l’organisme nomenat a
aquest efecte, en el moment i amb els requisits que estipuli el soci líder. Els socis estan obligats a
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realitzar una auditoria de la seva comptabilitat a un auditor que no participi en les activitats de les
operacions.
5. En cas que no hi hagi proves o en cas que no es compleixin les condicions d’idoneïtat de la despesa,
el soci líder demanarà als socis que modifiquin els documents financers enviats. En cas de no
idoneïtat repetida, el soci líder podrà negar la despesa declarada per un soci. En aquest cas, el soci
líder està obligat a informar el soci afectat sobre la negació de la despesa declarada i la motivació de
la negació; a més, caldrà informar l’entitat gestora / la secretaria tècnica conjunta del PIC “INTERREG
IIIC Zona Oest”.
§6
Modificació del pla de treball i redistribució pressupostària
1. Abans de sol·licitar la redistribució dels costos totals tal com figuren a la sol·licitud aprovada d’una
entrada pressupostària a una altra segons el contracte de subvenció, el soci líder haurà de tenir la
conformitat dels seus socis.
2. Les peticions per modificar el contracte de subvenció que presenti el soci líder a la secretaria tècnica
conjunta / l’entitat gestora del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” necessiten l’autorització prèvia dels
socis de l’operació.
§7
Informes
1. Cada soci es compromet a donar al soci líder la informació necessària per generar informes d’evolució
i altres documents que li puguin demanar l’entitat gestora / la secretaria tècnica conjunta del PIC
“INTERREG IIIC Zona Oest” o altres entitats que implementin el PIC. Es respectaran els períodes
d’abast dels informes tal com s’indica en el contracte de subvenció, així com les instruccions dels
formularis de generació d’informes.
2. El soci líder enviarà sistemàticament a cada soci còpies dels informes d’evolució que enviï a l’entitat
gestora / la secretaria tècnica conjunta del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” i mantindrà informats els
socis de manera regular sobre les comunicacions rellevants amb els organismes que implementin el
PIC.
§8
Mesures de publicitat i informació
1. El soci líder i els socis implementaran conjuntament un pla de comunicació que garanteixi una
promoció adequada de l’operació entre els potencials beneficiaris i entre el públic general.
2. Sempre que l’operació sigui objecte de notícia o de publicació, incloent els casos de conferències o
seminaris, caldrà especificar que ha rebut una subvenció del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”. En
qualsevol cas, cal complir el Reglament de la Comissió (CE) núm. 1159/2000 del 30 de maig de 2000
sobre mesures de publicitat i informació que puguin aplicar els Estats Membres en relació als ajuts
dels Fons Estructurals.
3. Els socis accepten que en el marc del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” l’entitat gestora / la secretaria
tècnica conjunta faci pública, de qualsevol manera i per qualsevol mitjà, inclòs Internet, la informació
següent:
—
—
—
—
—
—

el nom del SL i els seus socis,
el destí de la subvenció,
la quantitat concedida i la proporció del cost total de l’operació que cobreix,
la situació geogràfica de l’operació,
els informes d’evolució, incloent l’informe final,
si l’operació ha estat objecte de divulgació i, en cas afirmatiu, com.
§9
Confidencialitat

1. Tot i que la implementació de l’operació és de caràcter públic, una part de la informació que
intercanvien durant l’esmentada implementació el soci líder i els socis, els mateixos socis o
organismes que implementen el PIC pot ser confidencial. Només es consideraran confidencials aquells
documents i altres elements que siguin declarats explícitament confidencials.
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2. El soci líder i els socis es comprometen a prendre mesures per garantir que tots els membres del
personal que treballen en l’operació respecten la naturalesa confidencial d’aquesta informació i que no
la divulguen ni l’envien a terceres persones o l’utilitzen sense el consentiment previ per escrit del soci
líder i de la institució sòcia que emet la informació.
3. Aquesta clàusula de confidencialitat serà vigent durant els dos anys posteriors a la finalització d’aquest
acord.
§ 10
Col·laboració amb terceres persones, delegació i externalització
1. Si es produeixen col·laboracions amb terceres persones, delegació de part de les activitats o
externalitzacions, els socis seran els únics responsables davant del soci líder i, a través del soci líder,
davant dels organismes que implementen el PIC pel que fa al compliment de les seves obligacions en
virtut de les condicions que estipula aquest acord i els seus annexos.
2. En cas que els socis cloguin un contracte amb una tercera persona, informaran el soci líder sobre
l’objecte del contracte i sobre la tercera persona.
§ 11
Traspàs, successió legal
1. Ni el soci líder ni la resta de socis poden traspassar els deures i els drets d’aquest acord sense el
consentiment previ dels altres socis de l’acord.
Els socis d’aquest acord coneixen les clàusules del contracte de subvenció per les quals el soci líder
pot traspassar els seus deures i els seus drets, tal com s’indica en el contracte de subvenció, només si
té el consentiment previ per escrit de l’entitat gestora i del Comitè Director del PIC “INTERREG IIIC
Zona Oest”.
2. En cas de successió legal, el soci líder o el soci en qüestió està obligat a traspassar tots els deures
d’aquest acord al successor legal.
§ 12
No-compliment de les obligacions o retard
1. Si hi hagués alguna circumstància que pogués posar en perill la implementació de l’operació, els socis
estan obligats a informar-ne immediatament el soci líder i a donar-li tots els detalls necessaris.
2. Si algun soci s’endarrerís en el compliment de les seves obligacions, el soci líder l’amonestarà per tal
que les compleixi en un període raonable, com a màxim d’un mes. El soci líder farà tot allò que pugui
per posar-se en contacte amb els socis per tal de resoldre les dificultats que puguin sorgir, incloent la
petició d’ajuda a la secretaria tècnica conjunta / l’entitat gestora del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”.
3. Si algun soci continua no complint les seves obligacions, el soci líder pot decidir excloure’l de
l’operació, sempre que tingui l’aprovació del Comitè Director del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”. Si el
soci líder té la intenció d’excloure un soci de l’operació, haurà d’informar-ne immediatament la
secretaria tècnica conjunta / l’entitat gestora del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”.
4. El soci exclòs està obligat a tornar al soci líder els fons del programa que hagi rebut i que abans del
dia d’exclusió no hagi pogut demostrar que fossin utilitzats per a la implementació de l’operació segons
les normes d’idoneïtat de despesa.
5. Si el no-compliment de les obligacions d’un soci comporta conseqüències econòmiques per al
finançament de l’operació en conjunt, el soci líder pot demanar indemnitzacions per cobrir els imports
afectats.
§ 13
Petició de devolució per part de l’entitat gestora
Si, en compliment d’allò que estipula el contracte de subvenció, l’entitat gestora del PIC “INTERREG IIIC
Zona Oest” demana la devolució de la subvenció concedida, cada soci està obligat a tornar al soci líder la
seva part de l’esmentada devolució. El soci líder enviarà immediatament la carta a través de la qual
l’entitat gestora demana la devolució i comunicarà a cada soci la quantitat que ha de tornar. Aquesta
quantitat s’haurà de tornar dues setmanes després de la notificació del soci líder. La quantitat que s’ha de
tornar estarà subjecta a interessos; les clàusules del contracte de subvenció s’aplicaran per analogia.
§ 14
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Conflictes entre socis
1. Si sorgeix un conflicte entre socis de l’operació, cadascun dels socis sotmetrà el conflicte al Grup
Gestor de CAPTURE perquè en determini una resolució.
2. El soci líder informarà els altres socis i, per iniciativa pròpia o a instàncies d’un soci, pot demanar ajut
a l’entitat gestora / la secretaria tècnica conjunta del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”.
3. Si la mediació del Grup Gestor no aconsegueix que les parts arribin a un acord, els socis estan
obligats a sol·licitar i acceptar l’arbitratge d’un comitè d’arbitratge ad-hoc després que el soci líder hagi
demanat ajut a l’entitat gestora / la secretaria tècnica conjunta del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest”. El
comitè estarà format per persones de tres nacionalitats diferents que seran nomenades pel Grup
Gestor. Si passa un mes des que el soci líder demana el nomenament dels àrbitres i el Grup Gestor no
duu a terme aquests nomenaments, el soci líder podrà nomenar els tres àrbitres. En aquest cas,
l’entitat gestora / la secretaria tècnica conjunta designarà una persona per supervisar l’actuació del
comitè d’arbitratge.
4. Els socis estan obligats a acceptar i aplicar les decisions del comitè d’arbitratge, que es regiran per la
legislació vigent acordada en aquest acord i hauran d’ajustar-se a la llei comunitària.
§ 15
Idiomes de treball
L’idioma de treball de l’associació serà l’anglès. Els documents interns oficials de l’operació hauran d’estar
disponibles en l’idioma del contracte de subvenció.
§ 16
Legislació aplicable, idiomes de traducció
1. Aquest acord es regeix per la legislació francesa, que és la legislació que regeix el contracte de
subvenció.
2. En cas de traducció d’aquest acord i els seus annexos, prevaldrà la versió anglesa.
§ 17
Nul·litat
Si alguna clàusula d’aquest acord resulta ineficaç totalment o parcialment, els socis d’aquest acord la
substituiran per una clàusula que tingui un objectiu tan proper com sigui possible a la clàusula anterior.
§ 18
Esmenes de l’acord
1. Aquest acord només s’esmenarà per escrit mitjançant una esmena a aquest efecte signada per tots
els socis.
2. Les modificacions de l’operació (per exemple, modificacions referents al calendari o al pressupost) que
hagin estat aprovades pel Comitè Director del PIC “INTERREG IIIC Zona Oest” es podran dur a terme
sense haver d’esmenar l’acord.
§ 19
Caducitat
No es podran obrir diligències judicials relacionades amb aquest acord tres anys després que s’hagi
presentat la demanda. En cas de diligències judicials relacionades amb reclamacions de devolució de
fons, es respectarà un període de tres anys després de la darrera transferència.
§ 20
Domicili
1. Als efectes d’aquest acord, els socis fixaran de manera irrevocable el seu domicili en l’adreça indicada
a l’Annex 1 del formulari de sol·licitud (Annex 1 d’aquest acord), que s’utilitzarà per al lliurament de
notificacions oficials.
2. Els canvis de domicili s’hauran de notificar al soci líder en els 15 dies posteriors al canvi d’adreça
mitjançant correu certificat.
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XARXA DE CONEIXEMENT CAPTURE
DECLARACIÓ D’IGUALTAT I DIVERSITAT
Annex III de l’Acord de Cooperació
La Xarxa de coneixement CAPTURE i els seus membres respecten els principis d’igualtat d’oportunitats i
de promoció de la diversitat.
Intenta garantir la igualtat per a tothom i combatre qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, raça
o ètnia, religió o creença, edat, discapacitat i orientació sexual.
(tal com s’especifica en el LLIBRE VERD sobre igualtat i no-discriminació en la Unió Europea ampliada)
(Juny de 2004).
Fomenta activament la inclusió de tothom.
Els punts anteriors s’apliquen a les pràctiques de contractació i a les activitats i esdeveniments de la
xarxa.
La responsabilitat del control de la igualtat d’oportunitats i de l’aplicació de polítiques inclusives correspon
a l’Ajuntament de Brighton i Hove com a soci líder de la xarxa.

XARXA DE CONEIXEMENT CAPTURE
DECLARACIÓ DE SOSTENIBILITAT – Annex IV de l’Acord de cooperació
Per a la Xarxa de coneixement CAPTURE el desenvolupament sostenible és:
“el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de les
generacions futures per satisfer les seves necessitats”

CAPTURE es compromet a respectar els principis de desenvolupament sostenible en tots els seus
treballs i en especial:
Utilitzarà els recursos naturals de manera prudent
Respectarà la jerarquia de gestió de residus, és a dir, reduir, reutilitzar, reciclar
Maximitzarà un ús eficaç de l’energia
Respectarà les necessitats de tothom

Per tal de fomentar la Sostenibilitat de la mateixa CAPTURE, durant el projecte Interreg es prendran les
mesures següents:
Desenvolupar dos protocols per garantir un intercanvi sostenible d’informació en la xarxa i entre els
membres de la xarxa i agències de desenvolupament regional / responsables polítics que no intervinguin
en el finançament d’Interreg IIIC.
Ampliar la xarxa a nous membres i garantir la continuïtat del finançament per seguir avançant en els
treballs tal com calgui.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ I SUPERVISIÓ DE CAPTURE
ANNEX V de l’Acord de Cooperació
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1. Pressupostos dels socis
— El formulari de sol·licitud inclou la contribució al cofinançament i la previsió de l’ERDF (fons de
desenvolupament regional europeu) per a cada soci. Les declaracions de cofinançament estan
incloses en l’Acord de cooperació mitjançant l’Annex 1.
— Cada soci rebrà un pressupost màxim de 850 € per a despeses de viatge i allotjament per a cada
una de les tres reunions de la Xarxa el 2004, 2005 i 2006.

— Els membres del Grup de Gestió rebran un pressupost màxim de 450 € per a despeses de viatge i
allotjament per a cada una de les sis reunions del Grup de Gestió entre novembre de 2004 i
desembre de 2006.
— La resta de pressupostos de socis es destinaran a grans grups de despesa (Gestió / Coordinació /
Intercanvi d’experiències i Investigació i divulgació) i es farà de manera que tots els membres
tinguin les mateixes possibilitats d’accedir a aquestes activitats segons un procés de selecció que
acordarà la Xarxa durant la primavera / estiu de 2005.
2. Peticions de contribució al cofinançament
— Les peticions de cofinançament hauran de ser en € i s’hauran d’adreçar al soci líder una vegada a
l’any, el novembre de 2004, el novembre de 2005 i el novembre de 2006.
— Els socis enviaran la seva contribució al cofinançament durant els 28 dies posteriors a la petició.
3. Reclamacions
El soci líder haurà de comprovar les reclamacions de la xarxa i enviar-les a la Secretaria tècnica conjunta
cada sis mesos, tal com s’indica a les Directrius d’auditories d’Interreg IIIC i als Formularis d’informe que
estan disponibles a http://www.interreg3c.net
Els socis rebran el següent Formulari de reclamacions i supervisió, que hauran d’emplenar, cada sis
mesos i hauran de dur a terme les auditories locals que siguin necessàries, tal com s’indica a les
Directrius d’auditories, abans de retornar-lo al soci líder segons el calendari següent:
Període de subvenció

Data límit de lliurament electrònic

Data límit d’enviament de
documents firmats

Juliol a desembre de 2004
Gener a juny de 2005
Juliol a desembre de 2005
Gener a juny de 2006
Juliol a desembre de 2006
Gener a juny de 2007
Juliol a desembre de 2007

14 de gener de 2005
15 de juliol de 2005
13 de gener de 2006
13 de juliol de 2006
12 de gener de 2007
13 de juliol de 2007
11 de gener de 2008*

28 de gener de 2005
29 de juliol de 2005
27 de gener de 2006
28 de juliol de 2006
26 de gener de 2007
27 de juliol de 2007
25 de gener de 2008*

* data provisional; s’ha de confirmar
Tots els socis hauran de garantir que les reclamacions presentades són acurades i compleixen els
requisits d’auditories d’Interreg IIIC, que estan resumits a l’apartat de certificacions del formulari de
reclamació.
Cal recordar que els socis de Grècia, Itàlia i els nous estats membres disposen de requisits d’auditories
específics, que poden demanar als organismes nacionals corresponents d’Interreg IIIC tal com s’indica a
www.interreg3c.net.
Totes les reclamacions s’hauran de fer en moneda local. Si un soci es troba fora de l’eurozona, el soci
líder convertirà en euros la reclamació en el moment d’enviar l’Informe financer, d’activitats i d’evolució
utilitzant el canvi mig del mes anterior a la reclamació que publica la pàgina web oficial de la Comissió
Europea.
Totes les reclamacions aniran acompanyades de còpies dels rebuts que justifiquin les despeses. En els
casos en què no hi hagi rebuts (per exemple, en bitllets electrònics) preguem que s’inclogui una còpia de
la confirmació per correu electrònic juntament amb una còpia de la targeta d’embarcament.
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Quan el soci líder hagi comprovat totes les sol·licituds de reclamació del socis, prepararà un Informe
financer, d’activitats i d’evolució, l’enviarà a la Secretaria tècnica conjunta d’Interreg IIIC i n’enviarà una
còpia a tots els socis.
Els socis han de guardar els rebuts originals com a mínim durant 6 anys després de la finalització del
projecte Capture, és a dir, fins al desembre de 2013.

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció del
senyor Martínez Conde, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
3.1.7, 3.1.12, 4.2.1, 5.1 i 6.1 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els
presents.
3.1.7 APROVAR INICIALMENT LES CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORS
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES I
ACTIVITATS
DE
CARÀCTER
EXTRAORDINARI
DEL
GABINET
D'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 13 de desembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 1 de desembre de 2004, va aprovar
inicialment a les bases d’execució del pressupost les esmentades bases específiques
de les quals, en virtut del seu redactat l’especificació per a cadascuna de les
convocatòries es realitzarà mitjançant clàusules particulars el contingut mínim de les
quals es determina a l’article2 de les bases específiques.
El Gabinet d’Alcaldia, en el marc jurídic i de procediment esmentat i d’acord amb les
disposicions pressupostàries que es detallen a la part resolutiva d’aquests acords,
procedeix a convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2005 en els termes que
es determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest document.
En compliment de les previsions contingudes en la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que el Cap del Gabinet de l’Alcaldia, ha emès informe previst a l’article 172.1 del
RD 2568/86, de 28 de novembre, pel que s’aprova el ROF, proposant l’aprovació
inicial i la informació pública de les presents clàusules particulars.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS

65

Primer. Aprovar inicialment les clàusules particulars reguladores de la convocatòria de
subvencions destinades a projectes i activitats de caràcter extraordinari del Gabinet
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa, així com la seva convocatòria, d’acord amb el
que s’especifiquen en el document adjunt i amb els següents conceptes i disposicions
pressupostàries:
Concepte
Regidories – Altres Transferències

Partides i crèdit
Partida: 1110 489
Crèdit: 60.000,00 €

Segon. Condicionar l’efectivitat de la present convocatòria a la vigència de les
disposicions pressupostàries.
Tercer. Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI.
CODI: Projectes extraordinaris / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de caràcter extraordinari, que es duguin a terme en el transcurs de l’exercici de 2005 a Manresa.
Article 2. Projectes i activitats subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per
projectes i activitats de caràcter extraordinari, subvencionables en el marc d’aquesta convocatòria
aquells/es que es duguin a terme en els àmbits següents:
a) Festivals, celebracions, assemblees, reunions, congressos professionals, jornades tècniques,
seminaris i/o similars organitzats sense ànim de lucre, que, pel seu previsible alt grau d’assistència de
públic, o per la seva especificitat singular, necessitin d’un ajut extraordinari.
b) Els programes i/o actes extraordinaris que organitzin les entitats i associacions de la ciutat amb motiu
d’aniversaris, homenatges a associats i associades, o per altres motius puntualment assenyalats en la
història de cada entitat i que alhora serveixin per aconseguir un major grau de difusió entre els
ciutadans i ciutadanes de Manresa i un increment de la massa social. Aquestes convocatòries es
consideraran excepcionals, perquè representin un esforç econòmic i organitzatiu especial en relació a
les altres activitats regulars.
c) Les accions extraordinàries que una entitat de la ciutat hagi d’afrontar excepcionalment degut a una
incidència, degudament justificada, però no previsible en l’inici de l’any.
Article 3. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció i tota la
documentació requerida en l’article 4 s’hauran de presentar dins el termini comprés entre el 14 de febrer
al 14 de març del 2005 en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major, 1. 08240–
Manresa).
Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la
documentació que es detalla a l’article 6 de les “Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models que figuren adjunts a aquestes
Clàusules particulars.
Article 5. Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total de 60.000 euros, amb els imports màxims i la consignació pressupostària que es determina a
continuació:
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a) Per a festivals, celebracions, assemblees, reunions, congressos professionals, jornades tècniques,
seminaris i/o similars, organitzats sense ànim de lucre, que, pel seu previsible alt grau d’assistència de
públic, o per la seva especificitat singular, necessitin d’un ajut extraordinari. Fins a un total de 20.000
euros que es faran efectius amb càrrec a la partida 111.0.489 del pressupost municipal de 2005.
b) Per als programes i/o actes extraordinaris que organitzin les entitats i associacions de la ciutat amb
motiu d’aniversaris, homenatges a associats i associades, o per altres motius puntualment assenyalats
en la història de cada entitat i que alhora serveixin per aconseguir un major grau de difusió entre els
ciutadans i ciutadanes de Manresa i un increment de la massa social. Fins un total de 20.000 euros
que es faran efectius amb càrrec a la partida 111.0.489 del pressupost municipal de 2005.
c) Les accions extraordinàries que una entitat de la ciutat hagi d’afrontar excepcionalment degut a una
incidència, degudament justificada, però no previsible en l’inici de l’any. Fins un total de 20.000 euros
que es faran efectius amb càrrec a la partida 111.0.489 del pressupost municipal de 2005.
Article 6. Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació de la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la justificació
corresponent.
Article 7. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat. fins a 30 punts.
El rigor i la qualitat del projecte presentat. fins a 15 punts.
La recerca d’altres fonts de finançament complementàries, fins a 15 punts.
Altres criteris a considerar per la Comissió Qualificadora, fins a 10 punts.

Article 8. Composició nominal de la Comissió Qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
— Sr. Alain Jordà i Pempelonne, Regidor delegat de la Presidència.
— Sr. Felip González Martín, Cap del Gabinet de l’Alcaldia.
— Sr. Montserrat Simon i Circuns, Cap de servei d’organització I Recursos Humans, que actuarà com a
secretària.

3.1.12 APROVAR LES CLÀUSULES PARTICULARS PER A L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A
L'EXERCICI 2005.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 13 de desembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2004, va
aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, la qual
regula el procediment i gestió de les subvencions a atorgar.
L’esmentada ordenança estableix que per a la concessió de subvencions mitjançant
concurrència competitiva caldrà aprovar les corresponents Bases específiques i les
Clàusules particulars de cada programa que defineixin les condicions de les diferents
convocatòries.
Des del Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament es gestionen les subvencions
destinades a la promoció del desenvolupament local , en els seus diferents àmbits
sectorials (Ocupació, Promoció Econòmica, Tecnologies de la informació i
Comunicació, i Turisme ).
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Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Desenvolupament en data 13 de desembre
de 2004.
L’Alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Aprovar les Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions en matèria de
desenvolupament local per a l’exercici 2005, en els àmbits sectorials de Promoció
econòmica, Tecnologies de la Informació i Comunicació i Turisme, les quals figuren
com a annex únic al present dictamen."
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN
MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A L’EXERCICI 2005
1.

Condicions generals

1.1 Objecte i finalitat
Contribuir al desenvolupament i la millora de la competitivitat de les empreses locals i dels diferents
sectors productius (indústria, serveis, comerç i turisme) amb una atenció preferent a les PIME i
microempreses, tot fomentant la cultura i iniciatives emprenedores i tenint especial cura dels serveis
relacionats amb les tecnologies, la innovació i la societat de la informació.
1.2 Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa. El termini de
sol·licitud i la documentació específica a presentar en cada cas es detallen en aquestes clàusules
particulars en el capítol corresponent a cada programa.
1.3 Tramitació
Serà òrgan instructor el Regidor delegat amb competències sobre l’àmbit d’actuació a que es refereixi el
programa. Existirà una Comissió qualificadora específica per a cada programa, la composició de la qual
és la que es relaciona, en cada cas:
Àmbit

Comissió qualificadora

Promoció Econòmica

— Regidor delegat de Promoció Econòmica
— Cap del Servei de Desenvolupament
— Jacint Seriols i Sibila , tècnic de desenvolupament empresarial
— David Hernández i Massegú, tècnic de comerç
Tecnologies de la Informació i la — Regidor delegat de Noves Tecnologies
Comunicació
— Cap del Servei de Desenvolupament
— Marta Serra, tècnica de TIC
Turisme
— Regidor delegat de Turisme
— Cap del Servei de Desenvolupament
— Esperança Holgado, tècnica de Turisme
1.4 Resolució
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe
de la Comissió qualificadora.
Les resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant la quantia de l’ajut atorgat, les
condicions tècniques o econòmiques i el termini de presentació de la documentació addicional que es
consideri oportuna.
1.5 Obligacions dels beneficiaris
— Caldrà adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació que es detalla en l’article 6 de les “Bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa” –segons
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models adjunts a aquestes clàusules particulars– a més de la documentació específica requerida per a
cada programa.
— Fer constar el patrocini de l’Ajuntament en tot el material informatiu i promocional de l’actuació objecte
de subvenció, mitjançant la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Manresa” i d’acord amb la
normativa del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament.
— Lliurar al Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament un exemplar del material informatiu i
promocional, així com dels estudis o la documentació acadèmica, de les activitats objecte de
subvenció.
1.6 Justificacions
Els beneficiaris dels ajuts vindran obligats a justificar l’execució de la totalitat de les despeses de
l’actuació objecte de la subvenció, dins dels terminis que s’estableixin en la resolució.
La justificació es realitzarà d’acord al que estableix l’article 18 de les “Bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”.
La manca de justificació dins dels terminis establerts de l’import total del projecte presentat, provocarà la
reducció proporcional de l’ajut, i podria comportar la revocació total d’aquest.
2.

Programes prioritaris en matèria de desenvolupament local

Els ajuts en matèria de desenvolupament local per a l’exercici 2005 contemplen les línies d’actuació que
es relacionen. Les condicions específiques de cada programa es recullen en els capítols 4 a 9 d’aquestes
clàusules.
2.1. Àmbit de Promoció Econòmica:
— Foment de la implantació de nous establiments i la modernització del comerç del Nucli Antic.
— Suport a les activitats d’animació i promocions comercials organitzades per les associacions de
comerciants dels carrers o barris.
— Activitats de formació i difusió sobre temes relatius al sector comercial.
— Ajuts per al foment del desenvolupament empresarial, el suport a la petita empresa i la difusió de
la cultura emprenedora.
2.2. Àmbit de Tecnologies de la Informació i la Comunicació:
— Actuacions de foment de la societat de la informació i les noves tecnologies.
2.3. Àmbit de Turisme:
— Ajuts per al suport de les activitats de promoció turística de la ciutat i de suport al sector turístic
local.
3.

Dotació econòmica

El pressupost dels ajuts en matèria de desenvolupament local per a l’any 2005, distribuïts entre els
diferents programes, és el que s’indica i consignats en les respectives partides del pressupost municipal.
3.1. Àmbit de Promoció Econòmica:
Programa
Dotació
Partida
Foment de la implantació de nous establiments i la modernització del
27.000,00 € 622.3.489.10
comerç del Nucli Antic
Suport a les activitats d’animació i promocions comercials organitzades
9.000,00 €
622.3.489
per les associacions de comerciants dels carrers o barris
Activitats de formació i difusió sobre temes relatius al sector comercial
21.250,00 €
622.3.489
Ajuts per al foment del desenvolupament empresarial, el suport a la
petita empresa i la difusió de la cultura emprenedora

3.000,00 €

721.0.489

3.2. Àmbit de Tecnologies de la Informació i la Comunicació:
Programa
Dotació
Partida
Actuacions de foment de la societat de la informació i les noves
24.975,00 €
541.1.489
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tecnologies
3.3. Àmbit de Turisme:
Programa
Dotació
Partida
Ajuts per al suport de les activitats de promoció turística de la ciutat i de
1.200,00 €
751.0.489
suport al sector turístic local
4.

Ajuts per al foment de la implantació de nous establiments i la modernització del comerç del
Nucli Antic de Manresa

4.1 Objecte del programa
L’objecte d’aquest programa és promoure la implantació de noves activitats comercials i de serveis en
aquells sectors del Nucli Antic (Barri Antic, Remei, Escodines) que estiguin més mancats d’establiments
comercials i es produeixi alhora una important concentració de locals en planta baixa desocupats, i
impulsar la millora dels establiments existents mitjançant la seva renovació i modernització, i el
reforçament de la cooperació empresarial del sector.
4.2

Beneficiaris dels ajuts

4.2.1 Nous establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic i que hagin iniciat la
seva activitat amb posterioritat a l’1 de novembre de 2004, la titularitat dels quals correspongui a
persones físiques o jurídiques. Tractant-se de persones jurídiques, el capital social haurà de
pertànyer íntegrament a persones físiques. Els establiments hauran d’exercir alguna de les
activitats compreses a les agrupacions i grups de l’Impost sobre activitats econòmiques següents:
6156, 64, 65, 662, 67, 69, 84, 85, 93, 97.
4.2.2 Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que duguin a terme
intervencions d’ampliació, reforma interior, millora de la imatge exterior, modernització o renovació
dels seus equipaments o instal·lacions.
4.2.3 Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que duguin a terme
adquisicions o renovacions d’equipament informàtic, programari o aplicatius informàtics, o
iniciatives de promoció o comercialització dels seus productes, serveis o marca a través d’internet.
4.2.4 Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que al llarg de 2004
esdevinguin nous membres d’una associació representativa del sector la qual tingui el seu àmbit
territorial preferent al Nucli Antic.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria:
a)

Els canvis de titularitat d’establiments comercials ja existents, quan no hagin comportat cap millora,
modernització, ampliació o canvi d’activitat.

b)

Els establiments que exerceixin activitats no compreses a les agrupacions i grups de l’IAE
relacionats a l’apartat 4.2.1.

Seran requisits indispensables:
I)

Que l’establiment participi d’accions empresarials col·lectives mitjançant la seva integració en un
programa de dinamització territorial, en cas de trobar-se dins de l’àrea objecte d’actuació, o en altres
gremis o associacions representatives del sector, en cas de trobar-se fora de l’àmbit territorial del pla
de dinamització.

II)

Que l’establiment estigui situat en local en planta baixa. En els casos d’intervencions d’ampliació o
reforma interior de l’establiment, s’admetran projectes en plantes superiors o inferiors sempre i quan
representin un engrandiment de l’activitat de la planta baixa i l’accés principal a l’establiment es
mantingui a nivell de carrer.

III)

La presentació d’una sola sol·licitud per cada establiment.

IV)

Només es podrà sol·licitar l’ajut amb posterioritat a la posta en marxa efectiva del negoci, en el cas
de nous establiments, i a l’execució del total de les intervencions de reforma o millora per les quals
es sol·liciti la subvenció.

4.3 Conceptes subvencionables
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4.3.a) Costos d’inversió i despeses de primer establiment i posta en marxa de l’activitat. En cap cas se
subvencionarà l’adquisició de béns immobles.
4.3.b) Cost de les actuacions de millora, renovació o ampliació de les instal·lacions o equipaments, i
actuacions de millora de la imatge exterior del punt de venda.
4.3.c) Cost d’adquisició de nou hardware, software, i despeses originades pel disseny, creació, promoció,
reserva de domini i allotjament en servidor de pàgines web.
4.3.d) Despeses d’alta i quota anual de 2004 ocasionades per l’afiliació a una o varies associacions
representatives del sector les quals tinguin el seu àmbit territorial preferent al Nucli Antic.
En cap cas serà subvencionable la quantitat satisfeta pel peticionari en concepte d’IVA. El període
elegible per als conceptes anteriors serà entre l’ 1 de novembre de 2004 i el 31 d’octubre de 2005.
4.4 Quantia dels ajuts
L’import de la subvenció serà, en cada cas, el que es relaciona, dins del crèdit màxim global especificat a
l’apartat 3.1. d’aquestes clàusules específiques.
—

Pels conceptes subvencionables descrits en els apartats 4.3.a) i 4.3.b): 100% dels primers 1.000,00
€ de despesa subvencionable acreditada, més el 20% de la resta de despesa subvencionable
acreditada, fins a un límit màxim conjunt de 3.000 €.

—

Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 4.3.c): 100% dels primers 500,00 € de despesa
subvencionable acreditada, més el 20% de la resta de despesa subvencionable acreditada, fins a un
límit màxim conjunt de 1.500 €.

—

Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 4.3.d): 100% de la quota d’alta, més 50% de la
quota anual de 2004, fins a un límit màxim de 200 €.

4.5 Criteris d’atorgament
Les subvencions s’atorgaran per rigorós ordre de prioritat en funció del nivell d’acompliment dels següents
criteris, sobre una puntuació màxima de 100 punts:
Criteri
Puntuació
Situació de l’establiment en els carrers Escodines, Sobrerroca, Sant Andreu, Plaça Major,
Cap del Rec, Plaça del Carme, Carme, Joc de la Pilota, Plaça Gispert, Barreres o Sant
20
Francesc
Ocupació d’un immoble prèviament en desús
15
Tractar-se d’un projecte d’obertura de nou establiment, amb preferència sobre la resta
15
d’actuacions subvencionables descrites en l’apartat 4.2. d’aquestes clàusules
Aspectes qualitatius del projecte i, en especial, la seva contribució a la diversificació de
15
l’oferta i augment de l’atractiu comercial de la seva zona
Tractar-se d’una activitat comercial, amb preferència sobre la resta d’activitats
10
subvencionables que es relacionen en l’apartat 4.2.1. d’aquestes clàusules
Que el peticionari sigui una petita empresa comercial no pertanyent a cap grup
10
d’empreses
Existència d’un estudi de viabilitat del projecte assessorat per el Centre de
10
Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa
No haver-se acollit a la convocatòria 2004 d’aquests ajuts
5
4.6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2005.
4.7 Documentació específica a presentar
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. d’aquestes
clàusules específiques, s’haurà d’adjuntar:
—
—

Llicència d’obertura de l’establiment.
Relació de despeses subvencionables fent-hi constar el concepte, el proveïdor i l’import exclòs IVA, i
la justificació de les mateixes mitjançant originals dels documents comptables corresponents.
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—
—
—

5.

Document acreditatiu de l’ocupació del local: còpia de l’escriptura de propietat o del contracte
d’arrendament, segons correspongui.
Document acreditatiu de pertànyer a un gremi o associació representativa del sector, d’acord al punt
4.2.i) d’aquestes clàusules.
Informe de viabilitat emès pel Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), en cas de voler
justificar aquest criteri de prioritat.
Suport a les activitats d’animació i promocions comercials organitzades per les associacions
de comerciants dels carrers o barris

5.1 Objecte del programa
Promoure l’organització, per part de les associacions de comerciants territorials, d’actes i esdeveniments
d’animació comercial i veïnal que tinguin per objectiu augmentar la concurrència de la zona comercial
urbana en determinades dates (diades comercials, festes patronímiques, etc.) i donar més vivacitat a
alguns barris, especialment del Nucli Antic.
5.2 Beneficiaris dels ajuts
—

Associacions de comerciants de caràcter territorial que incloguin una representació significativa
d’establiments dins del carrer o barri àmbit de l’actuació.

—

Entitats sense ànim de lucre que organitzin actuacions o esdeveniments de caràcter fonamentalment
comercial i que incideixin de forma directa en l’animació dels eixos comercials de la ciutat.

5.3 Conceptes subvencionables
5.3.a) Despeses d’organització d’actes d’animació comercial i altres activitats destinades a l’atracció de
públic a la zona comercial, com actuacions lúdiques, adornament de carrers, entreteniment dels
infants, etc. Inclou les despeses de comunicació i informació sobre l’acció, com ara la creació
d’elements publicitaris comuns o accions de publicitat en ràdio i premsa.
5.3.b) Despeses d’organització de campanyes, sorteigs o promocions temporals adreçats als clients dels
establiments de la zona comercial. Inclou les despeses de comunicació i difusió d’acompanyament.
5.3.c) Despeses d’organització de fires, petits mercats temàtics o exposicions que es desenvolupin en la
via pública i fomentin el flux de vianants a les zones comercials.
Es consideren elegibles, als efectes d’aquest programa, les despeses ocasionades per activitats
realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2005.
5.4 Quantia dels ajuts
S’atorgaran ajuts, a efectes d’aquest programa, per un import total conjunt de fins a 9.000,00 €, que es
faran efectius amb càrrec a la partida 622.3.489 del pressupost municipal de 2005.
5.5 Criteris d’atorgament
Per a l’atorgament dels ajuts i la determinació, en cada cas, del % de despesa elegible a subvencionar,
s’avaluaran sobre un total de 100 punts els següents criteris, amb el barem que s’especifica:
Criteri
Puntuació
La qualitat del projecte presentat
30
La qualitat de les accions programades en exercicis anteriors, segons la memòria anual, i
20
els resultats obtinguts en termes d’atracció de públic
El grau d’implicació operativa i econòmica de l’entitat sol·licitant i dels comerciants de la
20
zona d’actuació
Per a aquelles entitats que pertanyin a l’àmbit territorial objecte d’un pla de dinamització,
15
el nivell de participació i col·laboració amb aquest i la coherència de l’acció amb
l’estratègia general de dinamització de la zona.
El grau de densitat i de concentració comercial de l’espai d’actuació
15
5.6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2005.
5.7 Documentació específica a presentar
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A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. d’aquestes
clàusules, s’haurà d’adjuntar:
—

Resum d’indicadors sobre l’entitat sol·licitant: nombre d’associats, quota fixa i variable per associat,
índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats desenvolupades, etc.

6.

Activitats de formació i difusió sobre temes relatius al sector comercial

6.1 Objecte del programa
Facilitar la millora competitiva del petit comerç urbà mitjançant el suport a les activitats de formació,
investigació i difusió d’experiències i coneixements sobre aspectes generals del comerç.
6.2 Beneficiaris dels ajuts
Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre representatives d’interessos col·lectius
del sector comercial, i els centres d’ensenyament públic que realitzin i difonguin treballs en matèria de
comerç.
6.3 Conceptes subvencionables
Es consideren subvencionables, als efectes d’aquest programa, els conceptes següents:
6.3.a) Despeses d’organització de conferències, taules rodones, jornades i seminaris sobre temes
referents a l’activitat comercial. Inclou també els serveis contractats a tercers que s’originin dels
conceptes anteriors.
6.3.b) Despeses d’organització d’actes de presentació de treballs i estudis d’investigació relatius a
l’activitat comercial de la ciutat.
6.3.c) Despeses d’organització de concursos que tinguin incidència en la projecció pública del comerç de
la ciutat i en la millora particular dels establiments.
El període elegible per a les actuacions anteriors serà entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2005.
6.4 Quantia dels ajuts
Es destinarà per a aquest programa fins a un import màxim de 21.250,00 € per al conjunt de subvencions,
que es faran efectius amb càrrec a la partida 622.3.489 del pressupost municipal de 2005.
6.5 Criteris d’atorgament
Per a l’atorgament de les subvencions s’estimaran els següents criteris, atorgant les subvencions per
ordre d’acompliment dels mateixos segons el barem assignat sobre un total de 100 punts:
Criteri
Que els continguts de l’activitat tinguin un interès general per a les petites i mitjanes
empreses comercials detallistes
El nombre de participants a l’activitat en anys anteriors
Qualitat de l’acció i dèficit d’actuacions similars en el municipi
Rigor tècnic de la proposta presentada
Nombre de potencials beneficiaris

Puntuació
40
20
20
10
10

6.6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2005.
6.7 Documentació específica a presentar
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. d’aquestes
clàusules, s’haurà d’adjuntar:
—

Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys anteriors, si és
el cas.
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7.

Ajuts per al foment del desenvolupament empresarial, el suport a la petita empresa i la difusió
de la cultura emprenedora

7.1 Objecte del programa
L’objecte concret de les subvencions és la de promoure la cultura emprenedora i la creació de noves
empreses, donant suport a la millora de la competitivitat i el desenvolupament del sector empresarial.
7.2 Beneficiaris dels ajuts
Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions de
promoció i difusió de la cultura emprenedora, així com accions formatives en aquest mateix camp.
7.3 Conceptes subvencionables
Despeses d’organització de conferències, taules rodones, jornades i seminaris sobre temes referents al
desenvolupament empresarial. Inclou també els serveis contractats a tercers que s’originin dels conceptes
anteriors.
Seran subvencionables les activitats realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2005.
7.4 Quantia dels ajuts
L’Ajuntament destinarà a aquest tipus d’accions un pressupost màxim de 3.000,00 € per al conjunt de
subvencions, amb càrrec a la partida 721.0.489 del pressupost municipal per a 2005.
7.5 Criteris d’atorgament
Per a l’atorgament dels ajuts i la determinació, en cada cas, del % de despesa elegible a subvencionar,
s’avaluaran sobre un total de 100 punts els següents criteris, amb el barem que s’especifica:
Criteri
Que els continguts de l’activitat tinguin un interès general per a les PIME, microempreses i
persones interessades en desenvolupar el seu propi projecte empresarial
El cofinançament aportat pel propi sol·licitant
La qualitat del programa de l’actuació
El nombre de participants a l’activitat en anys anteriors, si és el cas
Nombre de potencials beneficiaris de l’activitat

Puntuació
40
20
20
15
5

7.6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2005.
7.7 Documentació específica a presentar
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. d’aquestes
clàusules, s’haurà d’adjuntar:
—

Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys anteriors, si és
el cas.

8.

Foment de la societat de la informació i les noves tecnologies

8.1 Objecte del programa
L’objecte concret de les subvencions és la de promoure la difusió i implantació de l’ús de les noves
tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i d’aquelles accions de formació en aquest àmbit.
8.2 Beneficiaris dels ajuts
Poden ser beneficiàries dels ajuts:
—Les persones físiques o entitats sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions de promoció i difusió
de les TIC.
—Els centres d’ensenyament, públic o privat, que organitzin accions de formació en aquest camp o que
col.laborin en els programes de formació en TIC que organitza l'Ajuntament de Manresa.
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8.3 Conceptes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria, es consideren subvencionables les despeses ocasionades per les
següents actuacions:
8.3.a) Organització de conferències, taules rodones, jornades i seminaris sobre temes referents al
desenvolupament de les TIC i d’intercanvi d’experiències en aquest camp. Inclou també els serveis
contractats a tercers que s’originin dels conceptes anteriors.
8.3.b) Organització de cursos i programes de formació per a la difusió, coneixement i ús de les TIC
entre la població en general.
8.3.c) Accions de formació i sensibilització del sector empresarial per a promoure l’adaptació a les TIC
de les empreses locals i els seus treballadors.
El període elegible per als conceptes anteriors és entre 1 de gener i 31 de desembre de 2005.
8.4 Quantia dels ajuts
Es destinarà per a aquest programa fins a un import màxim total de 24.975,00 € per al conjunt de
subvencions, que es faran efectius amb càrrec a la partida 541.1.489 del pressupost municipal 2005.
8.5 Criteris d’atorgament
Per a l’atorgament dels ajuts i la determinació, en cada cas, del % de despesa elegible a subvencionar,
s’avaluaran sobre un total de 100 punts els següents criteris, amb el barem que s’especifica:
Criteri
Interès general de l’actuació per a la ciutat i el desenvolupament de les TIC
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi
El nombre potencial de destinataris de l’acció
La qualitat del projecte i les seves possibilitats de continuïtat futura
El nombre de participants a l’activitat en anys anteriors, si és el cas
Rigor tècnic, qualitat i originalitat del projecte presentat

Puntuació
25
20
20
15
10
10

8.6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2005.
8.7 Documentació específica a presentar
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. d’aquestes
clàusules, s’haurà d’adjuntar:
— Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys anteriors, si és el
cas.
9. Ajuts per al suport de les activitats de promoció turística de la ciutat i de suport al sector turístic
local
9.1 Objecte del programa
Contribuir al desenvolupament del sector turístic local i el foment d’accions que millorin la projecció
exterior de la ciutat, amb l’objectiu d’incrementar els fluxos de visitants com a factor de dinamització de
l’activitat econòmica.
9.2 Beneficiaris dels ajuts
Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre, gremis o associacions directament
vinculades al sector turístic local que organitzin accions dirigides a l’atracció de visitants i la difusió
exterior del patrimoni arquitectònic, cultural, gastronòmic o lúdic de la ciutat.
9.3 Conceptes subvencionables
Són subvencionables els conceptes següents:
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9.3.a) Despeses ocasionades per l’organització d’activitats o esdeveniments de caràcter cultural,
gastronòmic o lúdic que afavoreixin els recursos turístics i l’atractiu de la ciutat.
9.3.b) Despeses de difusió del patrimoni, festes i tradicions de Manresa que influeixin directament en la
captació de visitants.
9.3.c) Despeses d’organització d’accions formatives i intercanvi d’experiències sobre aspectes d’interès
per al sector turístic, i que incideixin en la millora competitiva de les empreses del sector.
Les activitats hauran de realitzar-se entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2005.
9.4 Quantia dels ajuts
L’Ajuntament destinarà al finançament dels conceptes anteriors fins a un import màxim de 1.200,00 €, per
al total de subvencions, que es faran efectius amb càrrec a la partida 751.0.489 del pressupost municipal
de l’exercici 2005.
9.5 Criteris d’atorgament
Per a l’atorgament de les subvencions es valoraran, sobre una puntuació màxima de 100, els criteris
següents, d’acord al barem que s’especifica:
Criteri
Interès general per al sector turístic i la projecció exterior de la ciutat
Nombre de destinataris potencials del programa
Qualitat del projecte presentat
Grau d’implicació dels agents privats del sector en l’organització i finançament de l’acció
Rigor tècnic, qualitat i originalitat del projecte presentat

Puntuació
30
20
20
20
10

9.6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2005.
9.7 Documentació específica a presentar
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. d’aquestes
clàusules, s’haurà d’adjuntar:
— Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys anteriors, si és el
cas.

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

4.2.1 APROVAR INICIALMENT LA CONVOCATÒRIA CONJUNTA DE LES
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE LA SECCIÓ DE MEDI AMBIENT DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat de Medi Ambient, del 10
de desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 1 de desembre de 2004, va aprovar
inicialment a les bases d’execució del pressupost les esmentades bases específiques
de les quals, en virtut del seu redactat l’especificació per a cadascuna de les
convocatòria es realitzarà mitjançant clàusules particulars quin contingut mínim es
determina a l’article2 de les bases específiques.
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La Secció de Medi Ambient, en el marc jurídic i de procediment esmentat i d’acord
amb les disposicions pressupostàries que es detallen a la part resolutiva d’aquests
acords, procedeix a convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2005 en els
termes que es determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest
document.
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que la Cap de la Secció de Gestió i Patrimoni de l’Àrea del Territori ha emès
informe de data 10 de desembre de 2004 proposant l’aprovació inicial i la informació
pública de les presents clàusules particulars.
Per tot això, la regidora de Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment la convocatòria conjunta de les clàusules particulars
reguladores de l’atorgament de subvencions de la Secció de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Manresa, d’acord els següents conceptes i disposicions
pressupostàries:
Secció de Medi Ambient
Concepte
Programes o activitats
de medi ambient

Codi
Medi Ambient 1/2005.1

Partides i crèdit
Partides: 4420.489
4440.489
Crèdit:

15.000,00 €

Segon. Condicionar l’efectivitat de la present convocatòria a la vigència de les
disposicions pressupostàries.
Tercer. Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROGRAMES O ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT.
Codi: Medi Ambient 1/2005.1
Article 1.
Objecte de la convocatòria.
És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a programes i activitats en matèria de medi
ambient que es duguin a terme durant l’exercici de 2005.
Article 2.

Programes subvencionables.
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Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren prioritàries les propostes que reuneixin les
característiques següents:
1.
2.
3.
4.

Contribuir a la conservació i/o divulgació del medi natural del terme de Manresa.
Contribuir a impulsar la recollida selectiva de residus i el seu reciclatge.
Promoure conductes i desenvolupar projectes ambientalment sostenibles.
Utilitzar recursos ambientals com a plataforma de divulgació de valors artístics i/o culturals.

Article 3.

Termini i lloc de presentació de sol.licituds.

Les sol.licituds de subvenció i tota la documentació requerida a l’article 4 s’hauran de presentar en el
període comprès entre l’1 i el 28 de febrer de 2005 al Registre de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament de
Manresa (pl. Major, 5. 08240 Manresa).
Article 4.

Documentació a adjuntar.

Les sol.licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la documentació que es detalla a l’article 6
de les “Bases específiques reguladors de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”,
d’acord amb els models que figuren adjunts a aquestes clàusules particulars.
Article 5.

Crèdits presssupostaris.

L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes fins un total de 15.000 euros que es faran
efectius amb càrrec a les partides 4420.489 i 4440.489 del pressupost de la Corporació per al 2005.
Article 6.

Forma de pagament.

El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als beneficiaris en el moment de l’aprovació
de la subvenció i l’altre 50%, un cop presentada la justificació corresponent.
Article 7.

Barems per a la valoració de les subvencions.

Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol.licituds de subvenció seran els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’interès general de l’activitat, fins a 10 punts
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 20 punts
La dificultat d’executar l’activitat sense subvenció, fins a 10 punts
La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts.
L’experiència reconeguda en l’organització d’activitats incloses en els programes objecte de la
convocatòria, fins a 10 punts.
g) El fet que l’activitat s’organitzi de forma coordinada entre diverses entitats, fins a 10 punts.
h) El caràcter innovador de la proposta, fins a 10 punts.
i) A criteri de la comissió qualificadora, fins a 10 punts.
Article 8.

Composició nominal de la comissió qualificadora.

La comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sra. Montserrat Selga i Brunet, regidora de Medi Ambient.
Sr. Francesc Mestres i Angla, director de l’Àrea del Territori.
Sr. Salvador Palà i Ibáñez, tècnic de Medi Ambient.
Sra. Judit Camprubí i Duocastella, cap de la Secció de Gestió i Patrimoni de l’Àrea del Territori, i com
a suplent, la Sra. Laura Manzanares i Guadalajara.

5.1

APROVAR INICIALMENT LA CONVOCATÒRIA CONJUNTA DE LES
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 7 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 1 de desembre de 2004, va aprovar
inicialment a les bases d’execució del pressupost les esmentades bases específiques
de les quals, en virtut del seu redactat l’especificació per a cadascuna de les
convocatòria es realitzarà mitjançant clàusules particulars quin contingut mínim es
determina a l’article2 de les bases específiques.
L’Àrea dels Serveis a les Persones, en el marc jurídic i de procediment esmentat i
d’acord amb les disposicions pressupostàries que es detallen a la part resolutiva
d’aquests acords, procedeix a convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2005
en els termes que es determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest
document.
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les Persones ha
emès informe de data 7 de desembre de 2004 proposant l’aprovació inicial i la
informació pública de les presents clàusules particulars.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, President de l’Àrea dels Serveis a les Persones
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment la convocatòria conjunta de les clàusules particulars
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Manresa, d’acord els següents conceptes i disposicions
pressupostàries:
SERVEI DE CULTURA I ESPORTS
Concepte
Projectes i activitats de difusió de la Cultura
Projectes i activitats de creació artística
Activitats de promoció esportiva
Esdeveniments esportius
Activitats de promoció esportiva escolar
Accions formatives en l’àmbit de l’esport

Codi
Partides i crèdit
Cultura 1/2005.1
Partida: 451.4.489
Crèdit: 57.500,00 €
Cultura 2/2005.1
Partida: 451.4.489
Crèdit: 3.500,00 €
Esports 1/2005.1 Partida: 452.1.489
Crèdit: 65.000,00 €
Esports 2/2005.1 Partida: 452.1.489
Crèdit: 11.850,00 €
Esports 3/2005.1 Partida: 452.1.489
Crèdit: 3.000,00 €
Esports 4/2005.1 Partida: 452.1.489
Crèdit: 2.000,00 €
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SERVEI D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS
Concepte
Codi
Programes o activitats que impliquin una Educació
ampliació del Projecte curricular del centre
1/2005.1

Programes o activitats complementàries

Educació
2/2005.2

Activitats o projectes que tinguin com objectiu Educació
el coneixement de la ciutat i el seu patrimoni, 3/2005.1
per part dels infants i adolescents

Partides i crèdit
Partides:
422.1.489
Crèdit: 10.000,00 €
422.6.489
Crèdit: 2.440,00 €
Partides:
422.1.489
Crèdit: 10.000,00 €
422.6.489
Crèdit: 2.000,00
Partida: 422.1.489
Crèdit: 7.500,00 €

SERVEI DE SALUT I SERVEIS SOCIALS
Concepte
Programes o activitats relacionats amb la
salut pública
Programes o accions formatives en l’àmbit
dels Serveis Socials

Codi
Salut/2005.1

Partides i crèdit
Partida: 413.4.489
Crèdit: 45.000,00 €
Serveis Socials Partida:
1/2005.1
313.1.480,00
Crèdit: 3.000,00 €
Programes o activitats de tipus assistencial Serveis Socials Partida:
i/o de tractament de persones o grups en 2/2005.1
313.1.480,00
situació de risc social o risc de patir-ne
Crèdit: 70.000,00 €
Estudis socials i activitats de recerca de Serveis Socials Partida:
divulgació i sensibilització social
3/2005.1
313.1.480,00
Crèdit: 3.000,00 €
Segon. Condicionar l’efectivitat de la present convocatòria a la vigència de les
disposicions pressupostàries.
Tercer. Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA
DE SERVEIS A LES PERSONES DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria l’aprovació conjunta de
clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Manresa, amb les denominacions i codis que segueixen:

Servei de Cultura i Esports
—
—
—
—
—

Projectes i activitats de difusió de la Cultura (Cultura 1/2005.1)
Projectes i activitats de creació artística (Cultura 2/2005.1)
Activitats de promoció esportiva (Esports 1/2005.1)
Esdeveniments esportius (Esports 2/2005.1)
Activitats de promoció esportiva escolar (Esports 3/2005.1)
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—

Accions formatives en l’àmbit de l’esport (Esports 4/2005.1)

Servei d’Educació i Universitats
—
—
—

Programes o activitats que impliquin una ampliació del Projecte curricular del centre
(Educació 1/2005.1)
Programes o activitats complementàries (Educació 2/2005.1)
Activitats o projectes que tinguin com objectiu el coneixement de la ciutat i el seu patrimoni,
per part dels infants i adolescents (Educació 3/2005.1)

Servei de Salut i Serveis Socials
—
—
—
—

Programes o activitats relacionats amb la salut pública (Salut/2005.1)
Programes o accions formatives en l’àmbit dels Serveis Socials (Serveis Socials 1/2005.1)
Programes o activitats de tipus assistencial i/o de tractament de persones o grups en situació
de risc social o risc de patir-ne (Serveis Socials 2/2005.1)
Estudis socials i activitats de recerca de divulgació i sensibilització social (Serveis Socials
3/2005.1)

Article 2.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció i tota la
documentació requerida en l’article 3 s’hauran de presentar de l’u al vint-i-vuit de febrer de
2005 en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major, 1. 08240 – Manresa).

Article 3.

Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la
documentació que es detalla a l’article 6 de les “Bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models que
figuren adjunts a aquestes Clàusules particulars.

Article 4.

Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules particulars que s’adjunten, els
serà d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com
les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA
CODI: Cultura 1 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció projectes i activitats
de difusió de la cultura a la ciutat de Manresa, i es duguin a terme en el transcurs de l’exercici
de 2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per programes de
difusió de la cultura aquells que es duguin a terme en els àmbits següents:

2.1.

La difusió de les arts i de les idees (música, teatre i dansa, cinema, arts plàstiques,
programes de divulgació, programes sòcioculturals...).

2.2.

La difusió de la cultura popular i festiva (l’organització de festes del cicle festiu, la música i la
dansa tradicional, la imatgeria i els entremesos, etc.). En queden excloses de forma les festes
de barri i les activitats adreçades exclusivament a col·lectius específics.
La difusió i la recerca del patrimoni cultural i natural.

2.3.
Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 57.500 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost
municipal de 2005 amb els imports màxims i la consignació pressupostària que es determina
a continuació:

3.1.

La difusió de les arts i de les idees. Fins un total de 20.000 € euros que es faran efectius amb
càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal de 2005.

3.2.

La difusió de la cultura popular i festiva. Fins un total de 20.000 € euros que es faran efectius
amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal de 2005.

3.3.

La difusió i la recerca del patrimoni cultural i natural. Fins un total de 14.000 € euros que es
faran efectius amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal de 2005.
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Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació e la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.

Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

5.1.

Criteris comuns per tots els programes:
a)
b)
c)
d)
e)

5.2.

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del projecte
presentat), fins a 20 punts.

Criteris específics per a cada programa:

5.2.1. La difusió de les arts i de les idees.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
i)

L’estabilitat i continuïtat de la proposta, fins a 5 punts.
La recerca d’altres fonts de finançament, fins a 5 punts.
La innovació i la creativitat, fins a 5 punts.
La inclusió de propostes artístiques professionals, fins a 5 punts.
La promoció de la producció artística local, fins a 5 punts.
L’afavoriment de nous sectors artístics emergents, fins a 5 punts.
La col·laboració entre entitats i la inclusió d’accions que es corresponguin amb els
programes transversals, fins a 5 punts
Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.

5.2.2. La difusió de la cultura popular i festiva.
a)
b)
c)
d)
e)

El manteniment d’una tradició arrelada a la ciutat, fins a 10 punts.
Les propostes noves o experimentals, fins a 5 punts.
El foment de la participació ciutadana, fins a 5 punts.
La creativitat en el camp de la cultura popular, fins a 5 punts.
Els valors interculturals de la proposta i els aspectes que potenciïn la integració de la
comunitat fins a 5 punts.
f) La col·laboració entre entitats, fins a 5 punts.
g) Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.
5.2.3. La difusió i la recerca del patrimoni cultural i natural.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Article 6.

—
—
—
—

L’afavoriment de l’apropiació social del patrimoni, fins a 5 punts.
La cooperació amb les institucions públiques en l’àmbit del patrimoni, fins a 5 punts.
Les aportacions innovadora, fins a 5 punts.
El tractament integral del patrimoni, fins a 5 punts.
La contribució a l’enfortiment del teixit ciutadà, fins a 5 punts.
La contemplació de la diversitat cultural, fins a 5 punts.
La difusió de coneixements, fins a 5 punts.
Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.

Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, Regidor delegat de Cultura i Turisme.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de la Secció de Cultura.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE CREACIÓ ARTÍSTICA.
CODI: Cultura 2 / 2005.1
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Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la concessió de subvencions
destinades al foment i la promoció de la creació artística dins l’àmbit del municipi de Manresa
durant l’exercici 2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes i
activitats de creació artística:

2.1.

La producció d’iniciatives artístiques excepcionals de caràcter professional o semiprofessional
La producció d’iniciatives artístiques no professionals
L’organització de concursos i certàmens orientats a promoure la creació d’alguna iniciativa
artística
El suport a publicacions

2.2.
2.3.
2.4.
Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 3.500 €, que es faran efectius amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost
municipal de 2005.

Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació e la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.

Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
I)
i)
Article 6.

—
—
—
—

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 5 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del projecte presentat),
fins a 10 punts.
La innovació i la creativitat, fins a 10 punts.
L’afavoriment de nous sectors artístics emergents, fins a 10 punts.
La recerca d’altres fonts de finançament, fins a 10 punts.
Les propostes noves o experimentals, fins a 5 punts.
Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, Regidor delegat de Cultura i Turisme.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de la Secció de Cultura.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA
CODI: Esports 1 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció d’activitats regulars
de promoció esportiva portades a terme durant la temporada esportiva 2004-05 per clubs
esportius i associacions esportives sense ànim de lucre, fundacions de l’àmbit esportiu,
federacions esportives i/o col·legis arbitrals respectius i entitats ciutadanes sense ànim de
lucre no vinculades a l’àmbit escolar que promouen l’esport i l’activitat física a la ciutat de
Manresa, ja sigui participant de les mateixes o organitzant-les.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per activitats
regulars de promoció esportiva qualsevol acció que promou la pràctica fisicoesportiva en
horari extraescolar al llarg de tota la temporada esportiva iniciada l’1 de setembre del 2004 i
finalitzada abans de l’1 de setembre del 2005, i les que són el resultat d’una programació
estable de llarga durada en els àmbits de l’esport de competició, educatiu i de lleure, d’acord
amb els següents subprogrames:

2.1.

Activitats d’ensenyament de l’esport i l’activitat física

83

a) participació i/o organització de sessions que tenen per objectiu l’ensenyament d’activitats
físiques bàsiques que contribueixen a la formació poliesportiva
b) escoles i/o cursets d’iniciació, perfeccionament i tecnificació de les diferents modalitats
esportives
2.2.

Activitats d’esport de competició:
a) participació en trobades o encontres amistosos organitzats de forma regular i no puntual
per alguna entitat, federació o institució esportiva
b) participació en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
c) participació en competicions esportives federades i/o reglamentades per alguna federació
esportiva
d) participació en competicions universitàries
e) participació en competicions esportives per a aficionats i de lleure
f) participació en competicions esportives adaptades a les persones amb discapacitat
g) organització de competicions, lligues o trobades en qualsevol dels àmbits de l’esport
escolar, federat, aficionat, adaptat o universitari

2.3.

Activitats físicoesportives de lleure i per a la salut:
a) participació i/o organització de programes d’activitats físiques no competitives que tenen
per objectiu la millora de la salut i l’ocupació del temps de lleure
b) programes d’activitats físicoesportives adreçades a la gent gran
c) programes de recreació esportiva per a infants i joves
d) programes d’activitats per al manteniment i la millora de la condició física en les persones
adultes a través de l’exercici físic i esportiu
e) programes d’activitats físiques adaptades a persones discapacitades

Article 3.

—
—
—
—

Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les
entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats següents:
Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Federacions Esportives i col·legis arbitrals o delegacions respectives amb seu dins el municipi
de Manresa
Fundacions esportives
Altres entitats cíviques sense ànim de lucre no vinculades a l’àmbit escolar que promouen la
pràctica de l’esport

Article 4.

Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la
documentació que es descriu amb caràcter general a l’article 3 de les clàusules particulars
dels Serveis a les Persones així com de l’annex Esports.1.

Article 5.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
import màxim de 65.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 4521.489 del
pressupost municipal del 2005.

Article 6.

Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes presentats s’avaluaran sobre un
total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següents:

Criteris generals (60%)
a)
b)
c)
d)
e)

L’interès general de l’activitat per a la ciutat .................................................. Fins a 5 punts
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi ................................................ Fins a 25 punts
El nombre de destinataris a qui va adreçada ................................................. Fins a 15 punts
La dificultat d’executar-se sense la subvenció ............................................... Fins a 12 punts
La transcendència que tingui l’activitat ........................................................... Fins a 3 punts

Criteris específics (40%)
f)
g)
h)
i)
j)

La qualitat i solidesa del projecte ................................................................... Fins a 18 punts
L’estructuració esportiva de base ................................................................... Fins a 10 punts
El foment dels valors de l’esport ..................................................................... Fins a 4 punts
La formació contínua del cos tècnic i esportiu ................................................ Fins a 3 punts
Altres aspectes específics a valorar ............................................................... Fins a 5 punts
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Article 7.

—
—
—
—

Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor delegat d’Esports.
Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de la Secció d’Esports.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la secció jurídicoadministrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
CODI: Esports 2 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció d’esdeveniments
esportius a la ciutat de Manresa amb caràcter puntual i/o extraordinari que tinguin un especial
interès i rellevància social, i es duguin a terme en el transcurs de l’exercici 2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per esdeveniment
esportiu aquella activitat de promoció de l’activitat fisicoesportiva que té una durada curta,
s’organitza un cop l’any i es realitza al marge de la programació esportiva estable o habitual
de l’entitat per la seva rellevància i especificitat, ja sigui amb participació oberta o restringida
de la població, com ara:

2.1.

Fases finals, eliminatòries o classificatòries,
de competicions esportives que es
desenvolupen al llarg d’una temporada esportiva.
Torneigs i competicions esportives extraordinàries i puntuals.
Trobades, jornades i encontres amistosos per a motivar la pràctica esportiva en edat escolar i
donar a conèixer les diferents modalitats esportives.
Esdeveniments d’un sol dia oberts a tota la població:

2.2.
2.3.
2.4.

a)
b)
c)
d)

caminades, curses, bicicletades populars o altres actes similars
matinals, jornades i nits esportives (6/12/24 hores de X esport)
promoció d’un esport X al carrer
jornades de portes obertes a l’esport i festes de l’esport

2.5.

Actes commemoratius d’aniversaris d’entitats que promouen l’esport a la ciutat i altres
celebracions (Diades esportives, jornades socials....):

Article 3.

Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les
entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats següents:

—
—
—
—

Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Federacions Esportives i col·legis arbitrals o delegacions respectives amb seu dins el municipi
de Manresa
Fundacions esportives
Altres entitats cíviques sense ànim de lucre no vinculades a l’àmbit escolar que promouen la
pràctica de l’esport

Article 4.

Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la
documentació que es descriu amb caràcter general a l’article 3 de les clàusules particulars
dels Serveis a les Persones així com de l’annex Esports.2.

Article 5.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total d’11.850 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 4521.489 del pressupost
municipal de 2005

Article 6.

Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes presentats s’avaluaran sobre un
total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següents:

Criteris generals (60%)
a)
b)
c)
d)

L’interès general de l’activitat per a la ciutat .....................................................
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi ..................................................
El nombre de destinataris a qui va adreçada ....................................................
La dificultat d’executar-se sense la subvenció ..................................................

Fins a 5 punts
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts
Fins a 5 punts
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e)

La transcendència que tingui l’activitat .............................................................. Fins a 20 punts

Criteris específics (40%)
f)
g)
h)
i)
j)
Article 7.

—
—
—
—

La qualitat i solidesa del projecte ....................................................................... Fins a 20 punts
Esdeveniment de caràcter oficial ...................................................................... Fins a 5 punts
El foment dels valors de l’esport ....................................................................... Fins a 5 punts
La transversalitat i la interrelació ....................................................................... Fins a 5 punts
Altres aspectes específics a valorar .................................................................. Fins a 5 punts
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor delegat d’Esports.
Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de la Seció d’Esports.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT ESCOLAR
CODI: Esports 3 /2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció d’activitats regulars
de promoció de l’esport escolar portades a terme en horari no lectiu durant el curs escolar
2004/05 en els centres d’ensenyament públics i concertats de Manresa.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per activitats
regulars de promoció de l’esport escolar qualsevol acció que promou la pràctica
fisicoesportiva amb criteris pedagògics al llarg de tot el curs escolar (programacions estables)
en els àmbits de l’esport educatiu en horari extraescolar i de la competició en edat escolar,
d’acord amb els següents subprogrames:

l’ensenyament de l’esport i l’activitat física (activitats no competitives)
—
—
—
—

participació i/o organització de programes que tenen per objectiu l’ensenyament de l’esport i
l’activitat física
organització d’escoles d’iniciació esportiva que es porten a terme en horari extraescolar
organització i/o participació en activitats especials de promoció d’esports minoritaris
ensenyament d’activitats físiques bàsiques que contribueixen a l’educació integral de la
persones en horari no lectiu

activitats d’esport de competició:
—
—
—
—
Article 3.

—
—

participació en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
participació en competicions esportives federades i/o reglamentades per alguna federació
esportiva
participació en competicions esportives adaptades a les persones amb algun tipus de
discapacitat
organització de competicions i lligues en qualsevol dels àmbits de l’esport educatiu i de lleure
Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les
entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats següents:
AMPES de centres d’ensenyament públics i concertats
Fundacions vinculades a l’àmbit educatiu

Article 4.

Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la
documentació que es descriu amb caràcter general a l’article 3 de les clàusules particulars
dels Serveis a les Persones així com de l’annex Esports.3.

Article 5.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
import màxim de 3.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 4521.489 del
pressupost municipal del 2005. El crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la
normativa vigent.

86

Article 6.

Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes presentats s’avaluaran sobre un
total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següents:

Criteris generals (60%)
a)
b)
c)
d)
e)

L’interès general de l’activitat per a la ciutat ..................................................... Fins a 5 punts
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi .................................................. Fins a 25 punts
El nombre de destinataris a qui va adreçada .................................................... Fins a 20 punts
La dificultat d’executar-se sense la subvenció .................................................. Fins a 5 punts
La transcendència que tingui l’activitat .............................................................. Fins a 5 punts

Criteris específics (40%)
f)
g)
h)
i)
j)
Article 7.

—
—
—
—

La qualitat i solidesa del projecte ...................................................................... Fins a 20 punts
L’estructuració esportiva de base ...................................................................... Fins a 5 punts
El foment dels valors de l’esport ........................................................................ Fins a 5 punts
La formació contínua del cos tècnic i esportiu .................................................. Fins a 5 punts
Altres aspectes específics a valorar .................................................................. Fins a 5 punts
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor delegat d’Esports.
Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de la Secció d’Esports.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS
FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT
CODI: Esports 4 / 2005
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció d’accions
destinades a la formació permanent de les persones que desenvolupen una tasca formativa i
de suport tècnic en l’àmbit de l’esport, ja sigui de forma professional o voluntària com a
docents, entrenadors, monitors i tècnics esportius, directius o personal auxiliar, i es duguin a
terme en el transcurs de l’exercici de 2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a accions
formatives en l’àmbit de l’esport:

2.1.

L’organització a la ciutat de Manresa de jornades, seminaris, clínics i cursos per a la formació
específica i l’actualització dels coneixements teoricopràctics dels entrenadors esportius,
tècnics esportius i ensenyants de l’activitat fisicoesportiva, així com dels professionals de les
ciències de la salut vinculats a l’àmbit esportiu

2.2.

L’organització de cursos d’iniciació a les tasques arbitrals a la ciutat de Manresa

2.3.

La participació i/o organització de cursos, xerrades i seminaris de formació per a directius i
gestors de clubs o entitats que promouen la pràctica de l’esport

Article 3.

Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les
entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats següents:

—
—
—
—

Article 4.

Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Federacions Esportives i col·legis arbitrals o delegacions respectives amb seu dins el municipi
de Manresa
Fundacions esportives
Altres entitats cíviques sense ànim de lucre no vinculades a l’àmbit escolar que promouen la
pràctica de l’esport i la salut.
Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la
documentació que es descriu amb caràcter general a l’article 3 de les clàusules particulars
dels Serveis a les Persones així com de l’annex Esports.3.
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Article 5.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 2.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 4521.489 del pressupost
municipal de 2005. El crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa
vigent.

Article 6.

Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes presentats s’avaluaran sobre un
total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següents:

Criteris generals (60%)
a)
b)
c)
d)
e)

L’interès general de l’activitat per a la ciutat ...................................................... Fins a 5 punts
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi ................................................... Fins a 20 punts
El nombre de destinataris a qui va adreçada .................................................... Fins a 20 punts
La dificultat d’executar-se sense la subvenció .................................................. Fins a 5 punts
La transcendència que tingui l’activitat .............................................................. Fins a 10 punts

Criteris específics (40%)
f)
g)
h)
Article 7.

—
—
—
—

La qualitat i solidesa del projecte ...................................................................... Fins a 20 punts
Experiència professional i organitzativa ............................................................ Fins a 10 punts
Altres aspectes específics a valorar .................................................................. Fins a 10 punts
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor delegat d’Esports.
Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de la Secció d’Esports.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROGRAMES O ACTIVITATS QUE IMPLIQUIN UNA AMPLIACIÓ DEL PROJECTE CURRICULAR DEL
CENTRE
CODI: Educació 1 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions al
centres per programes i activitats de reforç del projecte curricular dels centres de primària i
secundària de la ciutat que es duguin a terme durant el curs escolar 2004-05

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren prioritàries
les propostes formatives que reuneixin les següents característiques:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Afavorir la igualtat d’oportunitats dins de l’escola
El foment dels valors de la solidaritat i la convivència.
L’aplicació de les noves tecnologies.
Activitats adreçades i adaptades a alumnes amb NEE (socioculturals)

Es valoraran de forma separadament les diferents sol·licituds segons es tracti de projectes adreçats a
alumnes d’educació primària o d’educació secundària.
Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total de 12.440,00 euros amb els imports màxims i la consignació pressupostària que es
determina a continuació:

3.1.

Sol·licituds per projectes adreçats a alumnes d’educació primària: 10.000,00 euros, que es
faran efectius amb càrrec a les partides 422.1.489.
Sol·licituds per projectes adreçats a alumnes d’educació secundària: 2.440,00 euros i
422.6.489.

3.2.
Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació e la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.
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Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 5 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del projecte
presentat), fins a 25 punts.
f) Programa o activitat que fomenta l’aplicació de les noves tecnologies, fins a 10 punts
g) Activitat adreçada i/o adaptada a alumnes amb NEE, fins a 10 punts
h) Metodologia innovadora, fins a 10 punts.
i) Activitats en col·laboració amb entitats de la ciutat, fins a 5 punts.
j) A criteri de la comissió qualificadora, fins a 5 punts.
Article 6.

—
—
—
—

Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Regidora delegada d’Educació.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sra. Justina Zapata Arcos, Cap de la Secció d’Educació.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROGRAMES O ACTIVITATS COMPLEMENTARIS.
CODI: Educació 2 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per
activitats i programes complementaris de suport educatiu que es duguin a terme durant el
curs escolar 2004-05.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren prioritàries
les propostes que reuneixin les següents característiques:

2.1.

Contribuir a la formació de les famílies per a una parentalitat responsable: assessorament,
suport i formació a pares i mares.
Projectes extra-escolars.

2.2.

Es valoraran de forma separadament les diferents sol·licituds segons es tracti de programes adreçats a
alumnes d’educació primària o d’educació secundària.
Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total de 12.000 euros, amb els imports màxims i la consignació pressupostària que es
determina a continuació:

3.1.

Sol·licituds per projectes adreçats a alumnes d’educació primària: 10.000 euros que es faran
efectius amb càrrec a la partida 422.1.489 del pressupost municipal de 2005.
Sol·licituds per projectes adreçats a alumnes d’educació secundària: 2.000 euros que es
faran efectius amb càrrec a la partida 422.6.489 del pressupost municipal de 2005.

3.2.

Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació e la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.

Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 20 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 5 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del projecte presentat),
fins a 15 punts.
Activitats d’assessorament, suport i formació a pares i mares, fins a 10 punts
Projectes extraescolars, fins a 5 punts.

89

h)
i)
j)
Article 6.

—
—
—
—

Projectes que fomentin l’intercanvi intergeneracional, fins a 10 punts.
Treball en xarxa entre diversos centres o entitats, fins a 10 punts.
A criteri de la comissió qualificadora, fins a 5 punts.
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Regidora delegada d’Educació.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sra. Justina Zapata Arcos, Cap de la Secció d’Educació.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
ACTIVITATS O PROJECTES QUE TINGUIN COM OBJECTIU EL CONEIXEMENT DE LA CIUTAT I EL
SEU PATRIMONI, PER PART DELS INFANTS I ADOLESCENTS
CODI: Educació 3 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És
objecte d’aquesta convocatòria, l’atorgament de
subvencions per activitats que millorin el coneixement del patrimoni històric i artístic de la
ciutat, i que es duguin a terme en el transcurs del curs escolar 2004-2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren prioritàries
les propostes que reuneixin les següents característiques:

2.1.

Els programes que estimulin i engresquin a l’alumnat a conèixer l’entorn, i a respectar el
medi natural.
Ofereixin una metodologia de treball innovadora, creativa i dinàmica.
Les activitats adreçades a fomentar el concepte de ciutat educadora.

2.2.
2.3.
Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 7.500 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 422.1.489 del pressupost
municipal de 2005.

Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació e la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.

Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
l)
m)
Article 6.

—
—
—
—

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del projecte presentat),
fins a 15 punts.
Continguts que fomentin els valors democràtics i solidaris, fins a 5 punts
Foment del respecte al medi natural, fins a 5 punts
Activitat inserida dins d’una programació més àmplia, fins a 5 punts
Experiència de l’entitat en l’organització d’activitats formatives, fins a 5 punts
Accions amb projecte compartit amb un altres centre, fins a 5 punts
Projectes amb metodologia innovadora, fins a 10 punts
Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Regidora delegada d’Educació.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Sra. Justina Zapata Arcos, Cap de la Secció d’Educació.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROGRAMES O ACTIVITATS RELACIONATS AMB LA SALUT PUBLICA.
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CODI: Salut / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per
activitats relacionades amb salut pública i la promoció de la salut que es duguin a terme a la
ciutat de Manresa en el transcurs de l’exercici de 2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren les
activitats o programes que estiguin relacionats amb

2.1.

Activitats relacionades amb la promoció de la salut: programes i activitats que promoguin la
salut i que incideixin en la població de Manresa.
Activitats relacionades amb la salut pública: educació i informació sanitària, salubritat pública,
protecció de la salut, etc.

2.2.

Article 3. Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 45.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 413.4.489 del pressupost municipal de
2005.
Article 4. Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació e la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la justificació
corresponent.
Article 5. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Article 6.

—
—
—
—

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 15 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui, fins a 15 punts.
Activitat organitzada per associació d’ajuda mútua, fins a 5 punts.
Entitat organitzadora amb seu a Manresa, fins a 5 punts.
Activitats per a la millora de la qualitat de vida de malalts amb patologies concretes, fins a 10
punts.
Activitats de formació per a professionals de la salut, fins a 10 punts.
Altres aspectes a valorar per la comissió, fins a 10 punts.
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sr. José Luis Irujo Fatuarte, Regidor delegat d’Administració i Salut.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sra. Elisenda Solsona i Serrat, Cap de la Unitat de Salut.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROGRAMES O ACCIONS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS.
CODI: Serveis Socials 1 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions a
activitats o accions formatives, en l’àmbit de la formació permanent, dirigides als
professionals del treball social o gestors d’entitats o empreses que treballen en l’àmbit dels
serveis socials que contribueixin a la millora de la pràctica professional, i que es duguin a
terme en el transcurs de l’exercici de 2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren les
activitats o accions formatives l’organització de jornades, xerrades, sessions de treball,
seminaris i cursos de tipus teòric o pràctic.

Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 3.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 313.1.480.00 del
pressupost municipal de 2005.
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Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació de la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.

Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
Article 6.

—
—
—
—

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 15 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 5 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del projecte presentat),
fins a 15 punts.
Activitat coincident amb els objectius programats per la política municipal: fins a 10 punts.
Activitat on els alumnes que gaudeixin de la formació exerceixin la seva activitat professional
en serveis o entitats de la ciutat de Manresa: fins a 10 punts
L’objecte de l’activitat està centrat en formació dins d’aquests àmbits o temes: fins a 10 punts
— Cura del professional
— Treball social comunitari
— Treball social en equips interdisciplinars
— Mediació familiar
— Gestió de projectes de serveis socials
— Intervenció en famílies multiproblemàtiques
— Avaluació de programes de serveis socials
Entitat amb seu a Manresa: fins a 5 punts
Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.
Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Serveis Socials i Joventut.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sra. Josefina Ramírez i Ruiz, Cap de la Secció de Serveis Socials.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la secció Juridico administrativa de l’Àrea e Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROGRAMES O ACTIVITATS DE TIPUS ASSISTENCIAL I/O DE TRACTAMENT DE PERSONES O
GRUPS EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL O RISC DE PATIR-NE.
CODI: Serveis Socials 2 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions a
programes i/o activitats de tipus assistencial i/o de tractament dedicades a l’atenció de persones o grups,
especialment en situació de risc social o risc de partir-ne, que presenten algun tipus de problemàtica
social i/o que promoguin la integració i la reinserció social, la millora de la qualitat de vida i retardin la
institucionalització, i que es duguin a terme a la ciutat de Manresa en el transcurs de l’exercici de 2005.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren les activitats o
programes que estiguin relacionats amb:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Programes d’atenció domiciliària.
Centres oberts o serveis per a infants i adolescents en situació de risc que realitzen un treball
socioeducatiu en el lleure.
Projectes adreçats a donar suport a les persones sense sostre.
Projectes dirigits a donar suport de tipus social (informació, orientació), material i/o econòmic
davant de necessitats bàsiques com l’alimentació, l’acolliment temporal en casos d’atenció
social urgent, suport a l’escolarització, ....
Projectes d’atenció social comunitària.
Projectes de reinserció social per a persones en situació d’exclusió social.
Projectes de suport a famílies o cuidadors/res de persones amb disminució o dependència
física o mental.
Projectes o serveis de suport a les famílies i que facilitin l’assessorament i orientació en les
funcions i habilitats parentals, per ajudar-los a afrontar el rol de pares i mares, amb la finalitat
de prevenir i compensar les deficiències i dificultats detectades.
Projectes o serveis de suport adreçats a víctimes de violència domèstica (dona, infància, gent
gran)
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Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 70.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 313.1.480.00 del
pressupost municipal de 2005.

Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació de la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.

Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà que siguin activitats destinades a
promoure la integració i suport social als col·lectius més desprotegits), fins a 15 punts.
Que l’entitat estigui inscrita en el Registre d’entitats, serveis i establiments socials de la
Generalitat de Catalunya, fins a 10 punts.
Activitat coincident amb els objectius programats per la política municipal, fins a 15 punts.
Entitat amb seu a Manresa, fins a 10 punts.
Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.

Article 8. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada
per:
—
—
—
—

Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Serveis Socials i Joventut.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sra. Josefina Ramírez i Ruiz, Cap de la Secció de Serveis Socials.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A ESTUDIS
SOCIALS I ACTIVITATS DE RECERCA DE DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ SOCIAL.

CODI: Serveis Socials 3 / 2005.1
Article 1.

Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions a
programes que promoguin la realització d’estudis socials i activitats de recerca de divulgació i
acció social en els camps interdisciplinars dels serveis socials sobre persones en situació o
risc d’exclusió social, i que es duguin a terme en el transcurs de l’exercici de 2005.

Article 2.

Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren estudis
socials o activitats de recerca aquelles que contribueixin a generar informació sobre l’entorn
social, els canvis en l’estructura en determinats àmbits de la població, i donar a conèixer les
noves necessitats i problemàtiques socials de la ciutat.

Article 3.

Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total 3.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 313.1.480.00 del
pressupost municipal de 2005.

Article 4.

Forma de pagament. El 50% de les quantitats subvencionades es faran efectives als
beneficiaris en el moment de l’aprovació de la subvenció, i l’altre 50% un cop presentada la
justificació corresponent.

Article 5.

Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració
de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 15 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 15 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del projecte presentat),
fins a 10 punts.
Activitat coincident amb els objectius programats per la política municipal, fins a 10 punts.
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g)
h)

L’objectiu de l’estudi o recerca està relacionat amb la millora de la qualitat dels serveis i
centres de serveis socials que existeixen al municipi, fins a 10 punts.
L’objecte d’estudi està relacionat amb els següents temes: fins a 15 punts

i)

— Gent gran amb dependència
— Infància i adolescència en risc
— Perfils d’exclusió social
— Detecció de noves necessitats socials en la ciutat.
Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 punts.

Article 6.

—
—
—
—

6.1

Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà
formada per:
Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Serveis Socials i Joventut.
Sr. Josep Serrano Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sra. Josefina Ramírez i Ruiz, Cap de la Secció de Serveis Socials.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea de Serveis a les
Persones, que actuarà com a secretari.

APROVAR INICIALMENT LA CONVOCATÒRIA CONJUNTA DE LES
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Polítiques de la
dona i de Participació ciutadana, del 13 de desembre del 2004, que, transcrit, diu el
següent:
"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 1 de desembre de 2004, va aprovar
inicialment a les bases d’execució del pressupost les esmentades bases específiques
de les quals, en virtut del seu redactat l’especificació per a cadascuna de les
convocatòria es realitzarà mitjançant clàusules particulars quin contingut mínim es
determina a l’article2 de les bases específiques.
L’Àrea de Drets de Ciutadania, en el marc jurídic i de procediment esmentat i d’acord
amb les disposicions pressupostàries que es detallen a la part resolutiva d’aquests
acords, procedeix a convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2005 en els
termes que es determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest
document.
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les Persones ha
emès informe de data 13 de desembre de 2004 proposant l’aprovació inicial i la
informació pública de les presents clàusules particulars.
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Per tot això, la Tinent d’alcalde, Presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment la convocatòria conjunta de les clàusules particulars
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets de Ciutadania de
l’Ajuntament de Manresa, d’acord els següents conceptes i disposicions
pressupostàries:
Programa de la dona
Concepte
Dinamització
sociocultural
promoció de les dones

Línies
i

Línia 1:

Promoció del reconeixement del paper de les
dones a la societat (3.000,00 €).

Línia 2:

Suport a organitzacions i col·lectius de dones
(6.000,00 €).

Codi
Dona 1/2005.1

Partides i
Crèdit
Partida: 463.5.489
Crèdit: 9.000,00 €

Programa de la Gent Gran
Concepte
Millora de la qualitat de vida i el
foment de els potencialitats de la
gent gran

Línies
Línia 1:
Línia 2:

millora de la qualitat de vida de la gent gran
(3.500,00 €).
foment de les potencialitats del col·lectiu de gent
gran (1.800,00 €).

Codi
Gent Gran
1/2005.1

Partides i
Crèdit
Partida: 463.8.489
Crèdit: 5.300,00 €

Programa de Joventut
Concepte
Promoció del lleure infantil i
juvenil

Línies
Línia 1:
Línia 2:

Activitats estables de promoció del lleure
infantil i juvenil (5.000,00 €).
Projectes i activitats puntuals de promoció del
lleure infantil i juvenil (13.000,00 €).

Promoció dels joves a través de
la sensibilització, la formació i/o
la informació
Promoció de l’art jove

Codi

Partides i
Crèdit

Joventut 1/2005.1

Partida: 463.4.489
Crèdit: 18.000,00 €

Joventut 2/2005.1

Partida: 463.4.489
Crèdit: 15.000,00 €

Joventut 3/2005.1

Partida: 463.4.489
Crèdit: 7.070,00 €

Programa de Participació Ciutadana
Concepte
Enfortiment del teixit social i la
participació als barris

Línies
Línia1:
Línia 2:

dinamització associativa veïnal (37.000,00 €)
foment del treball en xarxa als barris (4.630,00
€)

Codi
Participació
1/2005.1

Partides i
Crèdit
Partida: 463.1.489
Crèdit: 41.630,00 €

Programa d’Immigració i Ciutadania
Concepte
Dinamització
associativa
i
participació dels nous ciutadans
immigrants presents a la ciutat
Promoció de la interculturalitat
com a valor de convivència i
enriquiment mutu

Codi

Partides i
Crèdit

Immigració
1/2005.1

Partida: 463.9.489
Crèdit: 6.000,00 €

Immigració
2/2005.1

Partida: 463.9.489
Crèdit: 4.000,00 €
Partida: 463.2.489
Crèdit: 4.000,00 €

Programa de Solidaritat i Cooperació
Concepte

Codi

Partides i
Crèdit
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Sensibilització i educació vers la
solidaritat i la pau
Cooperació internacional per al
desenvolupament

Solidaritat
1/2005.1
Solidaritat
2/2005.1

Partida: 463.2.489
Crèdit: 20.000,00 €
Partida: 463.2.489
Crèdit: 65.000,00 €

Segon. Condicionar l’efectivitat de la present convocatòria a la vigència de les
disposicions pressupostàries.
Tercer. Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA
DE DRETS DE CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria l’aprovació conjunta de
clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets de Ciutadania de
l’Ajuntament de Manresa, dotades amb un total de 195.000,00 €, amb les denominacions i codis que
segueixen:
PROGRAMA DE LA DONA
Dinamització sociocultural i promoció de les dones (Dona 1/2005.1), dotada amb 9.000,00 € a càrrec de la
partida 463.5.489.
— Línia 1: Promoció del reconeixement del paper de les dones a la societat (3.000,00 €).
— Línia 2: Suport a organitzacions i col·lectius de dones (6.000,00 €).
PROGRAMA DE LA GENT GRAN
Millora de la qualitat de vida i el foment de els potencialitats de la gent gran (Gent Gran 1/2005.1), dotada
amb 5.300,00 € a càrrec de la partida 463.8.489.
— Línia 1: millora de la qualitat de vida de la gent gran (3.500,00 €).
— Línia 2: foment de les potencialitats del col·lectiu de gent gran (1.800,00 €).
PROGRAMA DE JOVENTUT
1. Promoció del lleure infantil i juvenil (Joventut 1/2005.1), dotada amb 18.000,00 € a càrrec de la partida
463.4.489.
— Línia 1: Activitats estables de promoció del lleure infantil i juvenil (5.000,00 €).
— Línia 2: Projectes i activitats puntuals de promoció del lleure infantil i juvenil (13.000,00 €).
2. Promoció dels joves a través de la sensibilització, la formació i/o la informació (Joventut 2/2005.1),
dotada amb 15.000,00 € a càrrec de la partida 463.4.489.
3. Promoció de l’art jove (Joventut 3/2005.1), dotada amb 7.070,00 € a càrrec de la partida 463.4.489.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Enfortiment del teixit social i la participació als barris (Participació 1/2005.1), dotada amb 41.630,00 € a
càrrec de la partida 463.1.489.
— Línia1: dinamització associativa veïnal (37.000,00 €)
— Línia 2: foment del treball en xarxa als barris (4.630,00 €)
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PROGRAMA D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA
1. Dinamització associativa i participació dels nous ciutadans immigrants presents a la ciutat (Immigració
1/2005.1), dotada amb 6.000,00 € a càrrec de la partida 463.9.489.
2. Promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i enriquiment mutu (convocatòria
compartida amb el Programa de Solidaritat i Cooperació) (Immigració 2/2005.1), dotada amb 8.000,00
€ a càrrec de les partides 463.9.489 (4.000,00 €) i 463.2.489 (4.000.00 €).
Programa de Solidaritat i Cooperació
1. Sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau (Solidaritat 1/2005.1), dotada amb 20.000,00 € a
càrrec de la partida 463.2.489.
2. Cooperació internacional per al desenvolupament (Solidaritat 2/2005.1), dotada amb 65.000,00 € a
càrrec de la partida 463.2.489.
Article 2. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció i tota la documentació
requerida en l’article 3 s’hauran de presentar de l’u al vint-i-vuit de febrer de 2005 en el Registre General
de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major, 1. 08240 – Manresa), o bé en el Registre ubicat a la seu de l’àrea
de Drets de Ciutadania (C/ Jaume I, 8, 1er).
Article 3. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar acompanyades de la
documentació que es detalla a l’article 6 de les “Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models que figuren adjunts a aquestes
clàusules particulars, a excepció d’aquells casos en què es demani documentació addicional.
Article 4. Import màxim de la subvenció. A excepció dels projectes de cooperació internacional, per
norma general l’aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual s'apliqui. No
obstant això, es podrà arribar fins al 75% d’aportació municipal quan la comissió qualificadora consideri
que els projectes compleixin almenys dos dels següents requisits:
1. Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i donatius en espècies
per part de socis i col·laboradors.
2. Els que siguin presentats per entitats que es dediquin a la defensa de valors i interessos generals i,
per tant, no ofereixin serveis específics per als seus associats.
3. Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de renda més baixa.
4. Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi ha una absència total, o
quasi, de comerç i altres activitats econòmiques.
Article 5. Determinació de les quantitats atorgades. La determinació de les quantitat atorgada a cada un
dels projectes es farà en règim de concurrència competitiva i a través d’un sistema de distribució
proporcional per punts. Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una
altra convocatòria similar o posterior, en funció d’allò que determinin les clàusules particulars.
Article 6. Pagament de la subvenció. A excepció dels projectes de cooperació internacional, el 50% de
l’import de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida; el 50% restant s’abonarà un cop
hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte.
Article 7. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules particulars que s’adjunten, els
serà d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL I DE PROMOCIÓ DE LES
DONES.
CODI: Dona 1 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de dinamització sociocultural i de promoció de les dones a la ciutat de Manresa, que es duguin a terme en
el transcurs de l’any 2005.
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Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran subvencionables els
programes següents:
Programa A: Promoció del reconeixement del paper de les dones a la societat.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat:
— Fomentar una major presència i participació de les dones a la vida pública i a la presa de decisions.
— Incidir en el reconeixement i la valoració dels treballs que les dones duen a terme a terme a la vida
quotidiana de la ciutat.
— Promoure projectes innovadors que aportin una perspectiva de gènere.
Programa B: Suport a organitzacions i col·lectius de dones.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat:
— Enfortir i fer més visible el treball realitzat per les associacions de dones.
— Fomentar els espais de trobada per al desenvolupament personal de les dones.
— Fomentar les xarxes d’intercanvi i de comunicació entre les associacions de dones.
Article 3. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
9.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.5.489 del pressupost municipal de 2005.
El programa A comptarà amb una dotació màxima de 3.000,00 euros.
El programa B comptarà amb una dotació de 6.000,00 euros, ampliable, si s’escau, amb el romanent del
programa A.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
Criteris comuns:
1)
2)
3)
4)
5)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 5 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 20 punts.
La transcendència que tingui l'activitat, fins a 5 punts.

Criteris específics del programa A:
6) La implicació de vàries entitats, preferiblement d’àmbits diversos, fins a 20 punts.
7) L’enfocament local del projecte (que doni resposta a una necessitat específica de la ciutat), fins a 10
punts.
8) El nombre de persones voluntàries implicades en el projecte, fins a 10 punts.
Criteris específics del programa B:
6) La capacitat de gestió de l’entitat, fins a 10 punts.
7) La no recepció de pagaments en espècies (local, consums...) a través de l’Ajuntament, fins a 20 punts.
8) L’aportació pròpia de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 10 punts.
Article 5. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sra. Núria Sensat i Borràs, Regidora delegada de Polítiques de les Dones.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Laura Castany i Figuera, Coordinadora del Programa Transversal de la Dona.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I EL FOMENT DE ELS
POTENCIALITATS DE LA GENT GRAN
CODI: Gent Gran 1 /2005.1
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Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
per a la millora de la qualitat de vida i el foment de els potencialitats de la gent gran, que es duguin a
terme en el transcurs de l’any 2005.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran subvencionables els
programes següents:
Programa A: millora de la qualitat de vida de la gent gran.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat:
—
—
—
—

L’aprenentatge i formació al llarg de la vida.
Les activitats de manteniment físic i psíquic.
Les activitats recreatives i culturals.
La gestió de la informació sobre els serveis i les necessitats de la gent gran.

Programa B: foment de les potencialitats del col·lectiu de gent gran.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat:
— Les activitats intergeneracionals.
— Les iniciatives de suport i solidaritat amb la gent gran.
— El foment de l’associacionisme i l’autoorganizació.
Article 3. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
5.300,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.8.489 del pressupost municipal de 2005.
El programa A comptarà amb una dotació màxima de 3.500,00 euros.
El programa B comptarà amb una dotació de 1.800,00 euros, ampliable, si s’escau, amb el romanent del
programa 1.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
Criteris comuns:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 20 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 20 punts.
La transcendència que tingui l'activitat, fins a 5 punts.
La capacitat de gestió dels sol·licitants, fins a 10 punts.
La cooperació entre entitats, fins a 10 punts.
La transversalitat de les propostes, fins a 5 punts.
La compatibilitat de la proposta amb la resta d’activitats del sector, fins a 5 punts.

Criteri específic del programa A:
10) La continuïtat del projecte, fins a 10 punts.
Criteri específic el programa B:
10) El grau d’innovació del projecte, fins a 10 punts.
Article 5. Quantitat màxima atorgable a un projecte. Cap projecte no podrà obtenir una subvenció
d’import superior al 20% de la consignació pressupostària prevista per la convocatòria, dins el Programa
A, o superior al 50%, dins el Programa B.
Article 6. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sra. Montserrat Mestres i Angla, Regidora delegada de la Gent Gran.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sr. Enric Roca i Carrió, Coordinador del Programa de la Gent Gran.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.
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CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL LLEURE INFANTIL I JUVENIL.
CODI: Joventut 1 /2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de promoció del lleure infantil i juvenil, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2005.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran subvencionables els
programes següents:
Programa A: Activitats estables de promoció del lleure infantil i juvenil.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat organitzar i dur a terme una programació anual de
lleure per a infants i joves.
Programa B: Projectes i activitats puntuals de promoció del lleure infantil i juvenil.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat diversificar les propostes de lleure actuals,
promovent activitats lúdiques alternatives al model d’oci purament consumista.
Article 3. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
18.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.4.489 del pressupost municipal de
2005.
El programa A comptarà amb una dotació màxima de 6.000,00 euros.
El programa B comptarà amb una dotació de 12.000,00 euros, ampliable, si s’escau, amb el romanent del
programa A.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L’interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçat, fins a 10 punts.
La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts.
La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts.
La qualitat de la presentació del projecte, fins a 10 punts.
El grau de coincidència amb les prioritats que marca el PAM 2004-2007, fins a 20 punts.
El foment de la relació entre les entitats juvenils, fins a 10 punts.

Article 5. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Joventut.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.

CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DELS JOVES A TRAVÉS DE LA SENSIBILITZACIÓ, LA
FORMACIÓ I/O LA INFORMACIÓ
CODI: Joventut 2 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de promoció dels joves de Manresa a través de la sensibilització, la formació i/o la informació, que es
duguin a terme en el transcurs de l’any 2005.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran projectes
que tinguin com a finalitat:
—
—
—
—

Aportar informació i/o afavorir la sensibilització social en tots aquells temes que preocupen els joves.
Promoure activitats formatives complementàries a l’educació reglada.
Incidir en la formació en el camp del lleure infantil i juvenil.
Oferir recursos a altres entitats i col·lectius juvenils per facilitar el desenvolupament de les seves
activitats.
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Article 3. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
15.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.4.489 del pressupost municipal de
2005.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L’interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçat, fins a 10 punts.
La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts.
La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts.
La qualitat de la presentació del projecte, fins a 10 punts.
L’experiència i capacitat de gestió de l’entitat, fins a 10 punts.
El grau de coincidència amb les prioritats que marca el PAM 2004-2007, fins a 20 punts.

Article 5. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Joventut.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ART JOVE

CODI: Joventut 3 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de promoció de l’art jove a Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2005.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran projectes
que tinguin com a finalitat:
— Promoure els artistes joves no professionals.
— Fomentar les expressions artístiques minoritàries.
Article 3. Beneficiaris. Podran ser beneficiaris de les subvencions entitats jurídiques sense ànim de
lucre, així com grups de persones físiques i persones físiques individuals de Manresa i/o altres municipis
del Bages, sempre i quan compleixin tots els requisits establerts a les bases específiques.
Article 4. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
7.070,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.4.489 del pressupost municipal de 2005.
Article 5. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L’interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçat, fins a 5 punts.
La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts.
La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts.
La qualitat de la presentació del projecte, fins a 10 punts.
L’experiència i capacitat de gestió dels sol·licitants, fins a 10 punts.
Que l’entitat o les persones físiques que presenten el projecte siguin residents a Manresa, fins a 15
punts.
9) El grau de coincidència amb les prioritats que marca el PAM 2004-2007, fins a 10 punts.
Article 6. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Joventut.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.
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CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS PER A L’ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL I LA PARTICIPACIÓ ALS
BARRIS
CODI: Participació 1 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
per a l’enfortiment del teixit social i la participació als barris de Manresa, que es duguin a terme en el
transcurs de l’any 2005.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran subvencionables els
programes següents:
Programa A: Dinamització associativa veïnal.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat:
— La modernització de l’entitat, a través la formació dels seus dirigents, l’adquisició de nous mètodes i
eines de gestió, etc.
— La promoció de la implicació de col·lectius de ciutadans i ciutadanes poc representades fins ara: joves,
dones, estrangers... en les dinàmiques del barri i de la pròpia entitat.
— Reforçar les festes de barri, sobretot en tot allò que fomenti la convivència veïnal.
Programa B: foment del treball en xarxa als barris.
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat posar en comú els recursos de diverses entitats
del barri per:
— Promoure la inclusió social dels veïns i les veïnes (xarxes de suport, trobades, visites,...).
— Promoure la participació dels veïns i les veïnes en els afers públics (assemblees, fòrums,
exposicions,...).
S’exclouen de la convocatòria tots aquells programes que es duguin a terme a l’empara d’un Pla de
desenvolupament comunitari o similar.
Article 3. Requisits específics de la convocatòria
El programa A està restringit a projectes presentats per entitats de base territorial a nivell de barri,
oficialment reconegudes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa.
El programa B està restringit a projectes presentats per tres o més entitats que pertanyin al mateix barri o
a barris d’una mateixa àrea territorial, de les quals almenys una ha de ser una associació de veïns i
veïnes.
Article 4. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
41.630,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.0.489 del pressupost municipal de
2005.
El programa A comptarà amb una dotació màxima de 37.000,00 euros.
El programa B comptarà amb una dotació de 4.630,00 euros, ampliable, si s’escau, amb el romanent del
programa A.
Article 5. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
Criteris comuns:
1)
2)
3)
4)
5)

L'interès general de l'activitat per al barri i la ciutat, fins a 5 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 20 punts.
La transcendència que tingui l'activitat, fins a 5 punts.

Criteris específics del programa A:
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6)
7)
8)
9)

La capacitat de gestió de l’entitat, fins a 10 punts.
La no recepció de pagaments en espècies (local, consums) a través de l’Ajuntament, fins a 20 punts.
Les aportacions de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 5 punts.
La col·laboració entre entitats del mateix tipus, fins a 5 punts.

Criteris específics del programa B:
6) El nombre d’entitats implicades en el projecte, fins a 20 punts.
7) Les aportacions de les entitats implicades (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 5
punts.
8) El nombre de voluntaris efectivament implicats en la gestió del projecte, fins a 15 punts.
Article 6. Quantitat màxima atorgable a un projecte. Al Programa A cap subvenció no podrà obtenir
una subvenció d’import superior al 12% de la consignació pressupostària prevista per la convocatòria.
Article 7. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sra. Núria Sensat i Borràs, Regidora delegada de Participació Ciutadana.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Montserrat Gibert i Antich, Tècnica de Participació Ciutadana.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA I PARTICIPACIÓ DELS NOUS
CIUTADANS IMMIGRANTS PRESENTS A LA CIUTAT

CODI: Immigració 1 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de dinamització associativa i participació dels de nous ciutadans immigrants presents a la ciutat, que es
duguin a terme en el transcurs de l’any 2005.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran els
projectes que tinguin com a finalitat:
— Promoure la presència i la participació dels nous col·lectius d’orígens diversos que són fruit dels
processos migratoris, sobretot a través de l’associacionisme i del treball en xarxa entre entitats, agents
socials i ciutadans.
— Incidir en els aspectes de sensibilització social front el fet migratori i l’equiparació de drets i deures
entre tots els ciutadans, sigui quin sigui el seu origen.
Article 3. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
6.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.9.489 del pressupost municipal de 2005.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 15 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat, fins a 10 punts.
La participació activa de l’entitat en plataformes de coordinació, debat i intercanvi a nivell de ciutat,
dins la temàtica de les migracions, la interculturalitat, la solidaritat i la convivència cívica, fins a 10
punts.
7) Que l’actuació proposada abordi el fet migratori, intercultural i convivencial a la ciutat des d’una
òptica de sensibilització, participació i integració activa de totes les parts que conformen la societat,
la defensa de valors d’igualtat i respecte als drets fonamentals, fins a 10 punts.
8) El grau d’innovació que l’acció proposada aporti al conjunt d’intervencions que es duguin a terme al
territori, i/o complementi a altres intervencions que tinguin lloc a nivell de ciutat, fins a 5 punts.
9) El cofinançament a través d’altres fonts d’ingressos, a banda de la subvenció municipal, fins a 5
punts.
10) L’experiència reconeguda de l’entitat en l’àmbit on proposa la seva intervenció, així com capacitat
gestora i d’organització, fins a 5 punts.

103

11) Tenir en compte l’ús d’equipaments i espais municipals no cedits per a la realització de les activitats,
fins a 5 punts.
Article 5. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sr. Josep Vilarmau i Vila, Tècnic del Pla d’Immigració.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA INTERCULTURALITAT COM A VALOR DE
CONVIVÈNCIA I ENRIQUIMENT MUTU.

CODI: Immigració 2 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i enriquiment mutu, que es duguin a terme
en el transcurs de l’any 2005.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran els
projectes que tinguin com a finalitat:
— Facilitar la descoberta de l’altre i l’aproximació entre grups i individus portadors de diferent arrel
cultural que conviuen a la ciutat.
— Promoure el diàleg intercultural per combatre l’exclusió, la xenofòbia o el racisme en els diferents
àmbits de la societat.
Article 3. Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
8.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a les partides 463.2.489 (4.000,00) i 463.9.489
(4.000,00) del pressupost municipal de 2005.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 15 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat, fins a 10 punts.
La participació activa de l’entitat en plataformes de coordinació, debat i intercanvi a nivell de ciutat,
dins la temàtica de les migracions, la interculturalitat, la solidaritat i la convivència cívica, fins a 10
punts.
7) El foment el treball en xarxa a nivell ciutadà, així com la participació activa dels col·lectius de nous
ciutadans immigrants en el seu funcionament i en l’organització de les seves activitats, fins a10 punts.
8) El grau d’innovació que l’acció proposada aporti al conjunt d’intervencions que es duguin a terme al
territori, i/o complementi a altres intervencions que tinguin lloc a nivell de ciutat, fins a 5 punts.
9) El cofinançament a través d’altres fonts d’ingressos, a banda de la subvenció municipal, fins a 5 punts.
10) L’experiència reconeguda de l’entitat en l’àmbit on proposa la seva intervenció, així com capacitat
gestora i d’organització, fins a 5 punts.
11) Tenir en compte l’ús d’equipaments i espais municipals no cedits per a la realització de les activitats,
fins a 5 punts.
Article 5. Quantitat màxima atorgable a un projecte. Cap projecte no podrà obtenir una subvenció
d’import superior al 30% de la consignació pressupostària prevista per la convocatòria.
Article 6. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—
—

Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Tècnica de Solidaritat i Cooperació.
Sr. Josep Vilarmau i Vila, Tècnic del Pla d’Immigració.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.
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Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitaran informes al Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació i al d’Interculturalitat i Migracions.
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ VERS LA SOLIDARITAT I LA PAU.
CODI: Solidaritat 1 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau, que es duguin a terme en el transcurs de l’any
2005.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran els
projectes que tinguin com a finalitat:
— Fomentar les actituds de responsabilitat social al Nord que ajudin al desenvolupament dels països del
Sud.
— Incentivar el consum ètic i responsable
— L’educació en valors vers la solidaritat i la Cultura de Pau
— Desenvolupar i posar en pràctica idees innovadores per avançar en els objectius determinats pel Pla
d’Actuació Municipal 2004-2007 de l’àmbit de Solidaritat i Cooperació.
Article 3. Documentació complementària que s’haurà d’aportar amb la sol·licitud. A més de la
documentació genèrica a la qual es fa referència a l’article 3 de les clàusules particulars de Drets de
Ciutadania, les entitats que optin a subvencions per a projectes de cooperació internacional hauran
d’aportar el document que consta com Annex Sensibilització.
Article 4. Crèdits pressupostaris. L'Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un
total de 20.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.2.489 del pressupost municipal
de 2005.
Article 5. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts.
3) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 20 punts.
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 20 punts.
6) La continuïtat de l’activitat i el seu grau d’innovació, fins a 10 punts.
7) La qualitat de la presentació i el fet de fer-ho conjuntament entre diverses entitats, fins a 10 punts.
9) El nivell de difusió del projecte, fins a 10 punts.
10) El vincle amb altres programes i projectes de la ciutat, fins a 10 punts.
Article 6. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Tècnica de Solidaritat i Cooperació.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.

Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació.
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
PROJECTES I ACTIVITATS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT.
CODI: Solidaritat 2 / 2005.1
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de projectes i activitats
de cooperació internacional per al desenvolupament, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2005.
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran els
projectes:
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— Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més baix, projectes dirigits als
sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà o projectes destinats a
països en conflicte.
— Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions encaminades a
l’empoderament del grup beneficiari i al seu desenvolupament autogestionari (es prioritzaran activitats
productives, de foment de l’educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que
millorin la situació socio-sanitària i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica
dels països del sud).
— Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats.
— Que s’adrecin a les següents zones geogràfiques: Magrib, Amèrica Llatina, Àfrica Subsahariana.
— Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa.
— Que es facin en països
codesenvolupament).

amb

els

quals

Manresa

té

vincles

migratoris

(projectes

de

Article 3. Documentació complementària que s’haurà d’aportar amb la sol·licitud. A més de la
documentació genèrica a la qual es fa referència a l’article 3 de les clàusules particulars de Drets de
Ciutadania, les entitats que optin a subvencions per a projectes de cooperació internacional hauran
d’aportar:
— Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document Annex Cooperació.
— Estatuts de la contrapart.
— Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres projectes.
— Document acreditatiu de l’interès de la contrapart en el projecte.
— Document acreditatiu de l’interès i/o el suport al projecte per part de les autoritats locals del país, en el
cas que existeixi.
— Acreditació de l’interès dels beneficiaris en el projecte.
— Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama actualitzat.
— Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el projecte (mapes, retalls
de premsa, etc.).
Article 4. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a un total de
65.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 463.2.489 del pressupost municipal de
2005.
Article 5. Import màxim de la subvenció. L’import d’una subvenció no podrà excedir el 75% del cost del
projecte al qual s'apliqui.
Article 6. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de
les sol·licituds de subvenció seran els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 3 punts.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 2 punts.
El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 15 punts.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts.
La transcendència que tingui l'activitat, fins a 30 punts.
La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts.
La solidesa de la contrapart i la qualitat de la relació amb aquesta, fins a 10 punts.
La sensibilització efectuada a Manresa a partir del projecte de cooperació, fins a 15 punts.

Article 7. Determinació de les quantitats atorgades. Cap projecte no podrà obtenir una subvenció
d’import superior al 10% de la consignació pressupostària prevista per la convocatòria.
Article 8. Pagament de la subvenció. El 100% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop aquesta
hagi estat concedida.
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Article 9. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:
—
—
—
—

Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració.
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania.
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Tècnica de Solidaritat i Cooperació.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que actuarà com a secretari.

Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació.

El senyor Fontdevila i Subirana explica que avui fa tres mesos que va començar
aquest procés, aprovant el 20 de desembre l'Ordenança general de subvencions, i que
es va establir un calendari d'aplicació i d'adaptació a la llei vigent ja en aquell moment
en tot l'Estat espanyol, sobre subvencions, perquè partia de la idea que amb l'actual
ordenament constitucional els qui van elaborar aquesta llei segurament no eren
conscients de la magnitud que tindrien les subvencions, si més no, en l'àmbit de
l'Administració municipal, com a un mitjà per vertebrar la participació ciutadana i la
relació entre els serveis o necessitats que es poguessin establir en cada poble, vila o
ciutat.
Diu, en el mateix sentit, que els qui van redactar la constitució eren inconscients de
molts altres aspectes, als que ara no farà referència.
Manifesta, però que, al cap de 25 anys el moviment econòmic vinculat a les partides
de subvencions ha crescut i és bo que aquest aspecte es vagi dotant de criteris de
transparència per a una major eficàcia, de criteris d'avaluació i, en definitiva, no només
de compartir objectius, sinó també de veure com se'n farà el seguiment, com es
justificarà i com es traspassaran els recursos.
Diu que amb aquest objectiu, al mes de setembre es va aprovar l'Ordenança general
de subvencions, i es va acordar que al mes d'octubre es definiria el pla estratègic,
cosa que era molt senzilla, perquè al mes d'octubre ja es disposava d'un document
previ, que era el PAM (Pla d'Actuació Municipal), que defineix els objectius d'aquell
mandat. Continua explicant que l'1 de desembre, amb l'aprovació del Pressupost
municipal també es van aprovar les seves bases d'execució de les subvencions; i diu
que finalment només mancaria aprovar-ne les específiques per a cada àrea.
Manifesta que, per això, avui es presenten aquests cinc dictàmens: el 3.1.7, referent al
Gabinet d'Alcaldia; el 3.1.12, al Servei de Desenvolupament; el 4.2.1, al departament
de Medi Ambient; el 5.1 als Serveis a les Persones; i el 6.1 al Servei de Drets de
Ciutadania.
Diu que fer això suposa, en primer lloc, un agraïment a la feina feta i reconeix que el
20 de setembre pensava que no seria possible complir el calendari de tres mesos.
Manifesta que s'ha aconseguit perquè, més enllà de la voluntat política que hi pugui
haver hagut al darrere, tècnicament hi ha hagut un esforç més que considerable de
relligar amb programes les voluntats que s'han expressat en el Ple.
Manifesta que les partides de subvencions, que són les que acaben amb els dígits
489, mouen un total de 2.195.734 euros, que és una xifra important. Diu que
l'aprovació del Pressupost va fer que 1.225.000 euros, que és més de la meitat
d'aquest import, hi constessin com a subvencions nominatives, per a aquells
programes on sovint l'Ajuntament de Manresa participa de manera directa.
Diu que en aquesta sessió s'aproven les dotacions de la resta de recursos, per un total
de 969.000 euros més, distribuïts en set àmbits: Alcaldia; Desenvolupament; Medi
Ambient; Serveis a les Persones, que conté Cultura i Esports, Educació i Universitats, i
Salut i Serveis Socials; i Drets de Ciutadania.
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Explica, també que cada un d'aquests àmbits té un nombre determinat de
convocatòries i que poden tenir dos terminis, un al mes de gener i un altre a partir de la
meitat del curs, a partir de mig any.
Informa que ara es disposa de 969.000 euros i que en la convocatòria de gener surten
propostes per valor de 598.000 euros, que és una part molt gran i important. Diu que
algunes no apareixen en aquest moment perquè estan vinculades a propostes del curs
escolar, i posa com a exemple les aules de cultura, que sortiran de cara al setembre i
es convocaran al mes de juny.
Comenta que en l'àmbit d'Alcaldia hi ha una sola convocatòria i que conté tres
subàmbits: es defineixen criteris, els membres que atorgaran aquestes subvencions i
les tres línies de subvencions: festivals, convencions i trobades a la ciutat; aniversaris i
homenatges; o bé accions extraordinàries no previsibles. En aquest sentit, diu que si el
Ricoh guanya la lliga de bàsquet, s'haurà d'organitzar un festival a corre-cuita—
circumstància que recorda que ja ha viscut la ciutat en un altre moment—i s'haurà de
subvencionar. Insisteix en que això només seria si guanyés la lliga i sempre que hi
hagués consignació pressupostària.
Manifesta que els altres àmbits són més concrets i que el d'Alcaldia, lògicament, té
una part de «sobreeixidor».
Diu que, sense entrar de manera molt detallada a explicar tots els imports, ha volgut
expressar la importància d'haver complert el termini fixat per a aquesta qüestió, la
necessitat de difondre aquesta convocatòria, i publicitar els recursos de què disposa
l'Ajuntament, que són importants.
Fa notar que els plecs de clàusules que es presenten en aquesta sessió són molts
complets, perquè amb ells s'ha intentat presentar el tràmit i els qüestionaris que cal
formalitzar per poder complir els procediments, que atorgaran aquest règim de
transparència, de competència, de major eficàcia i d'avaluació als programes que es
desenvolupen a la ciutat.
Diu que els regidors i regidores competents en cada matèria, informaran sobre els
programes de qualsevol dels sis àmbits, si se'ls demana.
Acaba demanant el vot afirmatiu de tots els membres corporatius, perquè han
acompanyat bé l'equip de govern en tot aquest procés tan llarg, a fi de mantenir el
consens que ha existit fins ara respecte a aquest tema.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta l'acord del GMPPC respecte a les clàusules
particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a cada àmbit de
l'Ajuntament, però diu que com que els dictàmens fan referència a partides
pressupostàries, el seu grup municipal s'abstindrà en la votació, seguint el seu criteri
habitual.
El senyor Vives i Portell diu al senyor Fontdevila que tan de bo s'hagi de dotar
pressupostàriament la subvenció per a la celebració de la victòria de la lliga de
bàsquet.
A continuació, en el mateix sentit que s'ha expressat el senyor Javaloyes, diu que el
GMCiU està completament d'acord amb la feina que s'ha fet i opina que respon al
criteri de transparència, que ha d'imperar a l'Administració, i que concorda amb la llei
que s'ha d'aplicar en aquesta matèria.
Quant a la postura del GMCiU respecte als dictàmens, diu que en coherència amb la
que va adoptar en l'aprovació del Pressupost municipal, s'abstindrà en la votació, ja
que les dotacions pressupostàries són un criteri de l'equip de govern.
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.7, 3.1.12, 4.2.1,
5.1 i 6.1, s’aproven per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 GMERC) i 10
abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el
contingut que ha quedat reproduït.
3.1.8 MODIFICAR EL PUNT 10 DEL DICTAMEN APROVAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT
DE NOMENAR REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA FUNDACIÓ PRIVADA
CTM CENTRE TECNOLÒGIC.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 14 de desembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003,
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d’integrar-se
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres òrgans.
Atès el que estableix l’article 15 dels Estatuts de Fundació Privada CTM Centre
Tecnològic, l’Ajuntament de Manresa formarà part del Patronat d’aquesta Fundació,
sent representat per l’Alcalde i un membre més.
Atès que l’esmentada Fundació ha sol.licitat a aquest Ajuntament el nomenament dels
dos representants municipals.
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; articles 48,
49, 50, 60, 61, 62 I concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; article 22 i
següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del Reglament Orgànic
Municipal, i 23, 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de novembre i concordants.
Atès el que disposen els articles 38 c) del RD 2568/86, de 28 de novembre i demés
concordants.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent:
ACORD
Primer. MODIFICAR el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució
dels grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions
municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la
designació dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents
fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentit
d’incloure els representants següents:
FUNDACIÓ PRIVADA CTM CENTRE TECNOLÒGIC
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Segon. NOTIFICAR aquests acords als regidors afectats, als efectes de la seva
acceptació.
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Tercer. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en
concordança amb l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 GMERC) i 10
abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
3.1.9 CREAR EL REGISTRE TELEMÀTIC GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 14 de desembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"L’article 45 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les administracions
públiques han d’impulsar la utilització i l’aplicació de les tècniques i els mitjans
telemàtics per desenvolupar les seves activitats i exercir les seves competències.
L’article 38 de la Llei 30/1992, en l’apartat incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de
desembre de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, declara que es poden
crear registres telemàtics per a la recepció o sortida de sol·licituds, escrits o
comunicacions que es trametin per mitjans telemàtics, sempre que compleixin els
criteris de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la
informació.
En data de 17 de novembre de 2003, el Ple corporatiu va adoptar l’acord d’aprovar el
reglament regulador del registre de documents de l’Ajuntament de Manresa, amb el
mandat incorporat al seu article 18.1 de crear mitjançant el corresponent acord plenari,
el registre telemàtic general de l’Ajuntament de Manresa inclòs el seu àmbit de
regulació.
En virtut de tot això
Aquesta alcaldia presidència proposa al Ple corporatiu, l’adopció del següent
ACORD
Crear el registre telemàtic general de l’Ajuntament de Manresa, integrat al registre
central, en compliment del mandat plenari i normatiu contingut a l’article 18.1 del
reglament regulador del registre de documents de l’Ajuntament de Manresa; passant a
regular-se el nou registre creat per les disposicions contingudes a l’expressat
reglament i restant normativa d’aplicació."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
A continuació, proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els
punts 3.1.10 i 3.1.11 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents;
i sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió de l'assumpte número 3.1.11 a
l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article 83 del ROF, la qual
s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
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3.1.10 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT D'UNA PART DE LES DESPESES
ADDICIONALS DE L'ACTUACIÓ DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I
RECURSOS DEL PARC TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 26 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que, en data 23 de juliol de 2002, l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal
del Bages i la Universitat Politècnica de Catalunya van signar un conveni de
col·laboració per al finançament i execució del projecte Centre de Documentació i
Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa, amb un pressupost total de
2.102.783 EUR.
Atès que, per tal de finalitzar l’actuació esmentada, es fa necessari realitzar inversions
addicionals inicialment no previstes, tant en el mobiliari, per import de 181.700 EUR,
com en la xarxa de telecomunicacions, per import de 121.181,83 EUR, de manera que
el pressupost total de les despeses sobrevingudes és de 302.881,83 EUR.
Atès que, per tal de finançar una part de les despeses addicionals esmentades,
l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya tenen la intenció de
signar un conveni de col·laboració.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal
l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i
la Universitat Politècnica de Catalunya, per al finançament d’una part de les despeses
addicionals inicialment no previstes en el mobiliari i en la xarxa de telecomunicacions
de l’actuació del Centre de Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i Universitari
de Manresa.
Segon. Facultar a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació,
pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord."
CLÀUSULES
Clàusula primera.

Objecte del conveni.

1. L’objecte del present conveni és establir el règim de finançament de les despeses sobrevingudes en el
mobiliari i en la xarxa de telecomunicacions de l’actuació del Centre de Documentació i Recursos del
Parc Tecnològic i Universitari de Manresa, per un import de 302.881,83 EUR.
2. Aquest import es preveu finançar amb les aportacions compromeses en aquest Conveni.
Clàusula segona.

Obligacions de l’Ajuntament de Manresa.

L’Ajuntament de Manresa assumeix, en relació amb el finançament de les despeses sobrevingudes en el
mobiliari i en la xarxa de telecomunicacions de l’actuació del Centre de Documentació i Recursos del Parc
Tecnològic i Universitari de Manresa i d’acord amb el pressupost previst a la clàusula primera d’aquest
conveni, les obligacions següents:
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a)

Consignar al pressupost de l’exercici 2005 la quantitat de 241.440,92 EUR, per tal d’aportar-los a
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la finalitat que els destini a cobrir les despeses
sobrevingudes en el mobiliari i en la xarxa de telecomunicacions de l’actuació del Centre de
Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa.
El pagament de l’esmentada quantitat es farà proporcionalment a l’import dels documents
justificatius de la despesa executada, en el termini de 60 dies a partir de la seva presentació.

Clàusula tercera.

Obligacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La Universitat Politècnica de Catalunya assumeix, en relació amb el finançament de les despeses
sobrevingudes en el mobiliari i en la xarxa de telecomunicacions de l’actuació del Centre de
Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa i d’acord amb el pressupost
previst a la clàusula primera d’aquest conveni, les obligacions següents:
a)

Consignar, amb càrrec als pressupostos de la institució, l’import de 61.440,92 EUR, amb l’objecte
de destinar-los al finançament de les despeses sobrevingudes en el mobiliari i en la xarxa de
telecomunicacions de l’actuació del Centre de Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i
Universitari de Manresa

b)

Tramitar l’aprovació del/s projecte/s relatius a l’execució de les despeses objecte d’aquest
conveni, i presentar-los a l’Ajuntament de Manresa per a la seva aprovació

c)

Contractar i executar la totalitat de la inversió objecte d’aquest conveni, assumint realitzar la
bestreta de l’aportació de l’Ajuntament de Manresa prevista a la clàusula segona del present
conveni

d)

Tramitar els justificants de la despesa executada a l’Ajuntament de Manresa, per a que aquest
procedeixi al pagament proporcional de la seva aportació.

Les despeses de finançament que es generin de la diferència entre l’execució de la inversió i la
disponibilitat de fons per part de la UPC seran a càrrec exclusiu de la mateixa UPC, sense que sigui
exigible a l’Ajuntament de Manresa cap responsabilitat per aquest concepte.
Clàusula quarta .

Vigència del conveni.

1. El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència en tant
no s’hagin executat plenament els compromisos assumits per les parts signatàries.
2. L’efectivitat de l’obligació de l’Ajuntament de Manresa establerta a la lletra a) de la clàusula segona
del present conveni resta condicionada a l’existència del corresponent crèdit al pressupost de
l’exercici 2005.

3.1.11 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
83 DEL ROF): APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA PER AL FINANÇAMENT D'UNA PART DE LES DESPESES
ADDICIONALS DE L'ACTUACIÓ DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I
RECURSOS DEL PARC TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 26 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que, en data 23 de juliol de 2002, l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal
del Bages i la Universitat Politècnica de Catalunya van signar un conveni de
col·laboració per al finançament i execució del projecte Centre de Documentació i
Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa, amb un pressupost total de
2.102.783 EUR.
Atès que, per tal de finalitzar l’actuació esmentada, es fa necessari realitzar inversions
addicionals inicialment no previstes, tant en el mobiliari, per import de 181.700 EUR,
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com en la xarxa de telecomunicacions, per import de 121.181,83 EUR, de manera que
el pressupost total de les despeses sobrevingudes és de 302.881,83 EUR.
Atès que, per tal de finançar una part de les despeses addicionals esmentades,
l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Autònoma de Barcelona tenen la intenció de
signar un conveni de col·laboració.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal
l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i
la Universitat Autònoma de Barcelona, per al finançament d’una part de les despeses
addicionals inicialment no previstes en el mobiliari i en la xarxa de telecomunicacions
de l’actuació del Centre de Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i Universitari
de Manresa.
Segon. Facultar a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació,
pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord."
CLÀUSULES
Clàusula primera.

Objecte del conveni.

L’objecte del present conveni és establir el règim de cooperació entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per tal de potenciar els estudis universitaris a la Ciutat de Manresa,
així com la investigació i innovació tecnològica.
Les parts establiran prèviament les actuacions que s’acolliran al present conveni, entre les quals hi
formaran part les inversions destinades a mobiliari i a la xarxa de comunicacions inicialment no previstes
en el Projecte del Centre de Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa.
Clàusula segona.

Aportacions de les parts

a) La Universitat Autònoma de Barcelona destinarà la quantitat de 180.000 € durant els exercicis 2004 i
2005 per a contribuir a l’objecte del conveni. La distribució es farà d’acord amb el següent calendari:
2004:
2005:

24.000 EUR
156.000 EUR

El pagament de l’esmentada quantitat es farà proporcionalment a l’import dels documents justificatius
de la despesa executada, en el termini de 60 dies a partir de la seva presentació.
b) L’Ajuntament de Manresa destinarà aquesta aportació a les activitats prèviament determinades que
constitueixen l’objecte del conveni i presentarà a la UAB una memòria on constin les actuacions
portades a terme en virtut de la present col·laboració, així mateix l’Ajuntament trametrà a la UAB els
documents justificatius de la despesa realitzada que li siguin tramesos per part de la Universitat
Politècnica de Catalunya en relació amb el Projecte del Centre de Documentació i Recursos del Parc
Tecnològic i Universitari de Manresa. L’Ajuntament de Manresa assumirà íntegrament la resta de la
despesa necessària per tal de satisfer les inversions addicionals inicialment no previstes.
Clàusula tercera.

Vigència del conveni.

El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència en tant no
s’hagin executat plenament els compromisos assumits per les parts signatàries.

La senyora Argelaguet i Isanta explica que els dictàmens fan referència al Centre de
documentació i recursos del Parc tecnològic i universitari de Manresa (a partir d'ara la
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biblioteca del campus universitari), i diu que per poder dotar aquesta biblioteca de la
xarxa informàtica i l'equipament de mobiliari necessari, calen aproximadament 300.000
euros.
Explica que es pretén que la xarxa informàtica funcioni a 100 Mb per segon, que no és
la millor opció, però sí la més viable en aquest moment, i equipar-la de mobiliari, per
poder-la obrir en un termini de temps no gaire llarg.
Aquesta despesa puja un total de 300.000 euros, que estan distribuïts en dos
convenis, un que se signa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que aportarà
180.000 euros, 24.000 dels quals entregarà en aquest mes de desembre i 156.000 a
l'any 2005; i un altre amb la Universitat Politècnica de Catalunya, en el que s'estableix
que aquella universitat aportarà 60.000 euros i l'Ajuntament de Manresa, 60.000 més.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.10 i 3.1.11 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció de
la senyora Mas Pintó i dels senyors Fontdevila Subirana i Serra Rovira, per absència
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.13 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL CONSELL CATALÀ DE
L'ESPORT PER UN IMPORT DE 539.659,50 EUROS PER A
L'AMORTITZACIÓ DEL PRÉSTEC A SUBSCRIURE AMB L'INSTITUT
CATALÀ DE FINANCES PER AL FINANÇAMENT DE L'OBRA "PISCINA
COBERTA", APROVAR LA MINUTA DE CONVENI AMB EL CONSELL
ESMENTAT I FORMALITZAR UN PRÉSTEC DE 408.700 EUROS AMB
L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES AMB DESTINACIÓ A L'OBRA CITADA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 15 de desembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"En data 20 de juny de 2002, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar un ajut a la
Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya per a l’obra “Piscina coberta”,
acollint-se a la Resolució del 10 d’abril de 2002, de convocatòria per a la construcció i
el condicionament d’equipaments esportius en el període 2002-2005.
En data 18 de març de 2003, el Consell Català de l’Esport va comunicar a l’Ajuntament
de Manresa la concessió d’una subvenció destinada a l’esmentada obra, per import de
408.700 EUR, amb càrrec a la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances. El Ple
de la corporació, en sessió celebrada el 19 de maig de 2003, va acceptar la subvenció
i el sistema de finançament proposat.
Segons posterior resolució del president del Consell Català de l’Esport, de 3 de
novembre de 2004, i l’addenda a la resolució, de 26 de novembre, la subvenció que
finalment es concedeix a l’Ajuntament de Manresa és d’un import de 539.659,50 EUR
per a l’amortització del principal, interessos, interessos de demora i qualsevol altra
quantitat que es derivi del préstec de 408.700 EUR que l’Ajuntament de Manresa ha
de sol·licitar a l’Institut Català de Finances per al finançament de la inversió
esmentada. La subvenció té caràcter plurianual, i l’import a sol·licitar a l’Institut Català
de Finances és de 200.000 EUR per al 2005 i de 208.700 EUR per al 2006.
Atès que, per a poder gaudir d’aquesta subvenció, cal que l’Ajuntament sol·liciti a
l’Institut Català de Finances el préstec de 408.700 EUR. La formalització de la
subvenció s’haurà de realitzar mitjançant conveni a subscriure amb el Departament de
Cultura de la Generalitat.
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Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER. Acceptar la subvenció d’abast plurianual concedida pel Consell Català de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, per un import total de 539.659,50 EUR, per a
l’amortització del principal, interessos, interessos de demora i qualsevol altre quantitat
que es derivi del préstec de 408.700 EUR a subscriure amb l’Institut Català de
Finances, amb destí al finançament de l’obra “Piscina coberta”.
SEGON. Aprovar la minuta de conveni amb el Consell Català de l’Esport del
Departament de Presidència per a la concessió d’una subvenció per a l’obra “Piscina
coberta”.
TERCER. Formalitzar un préstec de 408.700 EUR, amb l’Institut Català de Finances,
destinat a l’obra a dalt esmentada.
QUART. Facultar a l’alcalde president, Sr. Jordi Valls i Riera, per tal que pugui signar
els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a
terme els acords anteriorment aprovats."

CONVENI
PACTES:
Primer. L'objecte del present conveni és establir les bases de col.laboració entre les parts, a fi de definir el
marc d'execució de l'obra per la qual es va concedir una aportació a l'entitat Ajuntament Manresa, amb
número d'expedient 67.026/00, mitjançant Resolució del president del Consell Català de l'Esport de 3 de
novembre de 2004, esmentada a l'apartat 2 de la part expositiva d'aquest conveni.
L'aportació del beneficiari a l'execució de l'esmentada obra serà de 5,667.458,36 euros.
Segon. EI Departament de la Presidència per tal de fer possible l'execució de la inversió per a l'obra
"Piscina coberta", expedient número 67.026/00, proposarà a l'Institut Català de Finances que concedeixi,
a l'entitat Ajuntament Manresa un crèdit de 408,700,00 euros. Les característiques i les condicions del
crèdit seran les que s'indiquen a l'annex del present conveni.
Tercer. Les amortitzacions del principal, els interessos, els interessos de demora i qualsevol altra
quantitat derivada del crèdit concedit per l'Institut Català de Finances a l'entitat Ajuntament Manresa es
satisfaran amb càrrec a l'aportació concedida pel Departament de la Presidència, mitjançant el Consell
Català de l'Esport. Els ajustaments dels interessos produïts per l'aplicació de l'interès variable també anirà
a càrrec del Consell Català de l'Esport. Aquestes quantitats es pagaran directament a l'Institut Català de
Finances, a la qual cosa l'entitat dóna la seva conformitat des del moment de la signatura del present
conveni.
Quart. L'entitat Ajuntament Manresa, amb número d'expedient 67.026/00, es compromet a executar les
obres a subvencionar amb estricta subjecció als projectes aprovats, d'acord amb els requeriments tècnics
del Pla director d'instal.lacions i equipaments esportius de Catalunya (PlEC). No es podrà modificar el
projecte aprovat pel Consell Català de l'Esport sense l'autorització prèvia per escrit d'aquesta
administració esportiva. Les variacions del projecte que suposin un increment del cost final de l'obra no
comportaran un augment de la subvenció concedida.
Cas que en el procés de licitació de l'obra es produeixi una baixa superior al 15% del pressupost de
licitació que va servir de base per al càlcul de la subvenció atorgada, aquesta es disminuirà en el
percentatge en què es superi aquesta xifra.
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Cas de produir-se millores en el projecte hauran de figurar en el contracte d'obres i es valoraran
econòmicament indicant les que afectin directament la instal.lació. EI Consell Català de l'Esport podrà
acceptar el caràcter de millora d'aquestes obres o rebutjar-les.
Cinquè. L'entitat Ajuntament Manresa trametrà al Consell Català de l'Esport, tant bon punt s'hagi
adjudicat l'obra, un exemplar del contracte d'obres, així com una còpia de l'acta del replanteig, amb la data
de començament de l'obra.
Sisè. EI ritme de les obres ha de permetre que cada any, a 1 de desembre, l'entitat hagi lliurat al Consell
Català de l'Esport els justificants per la quantitat suficient d'obra que permeti fer els pagaments previstos
per a l'anualitat corresponent, d'acord amb la Resolució de concessió de l'aportació del president del
Consell Català de l'Esport.
Setè. EI crèdit serà abonat a l'entitat per l'Institut Català de Finances a la presentació de les certificacions
totals o parcials d'obra executada.
Serà requisit per fer efectius els desemborsaments del préstec la prèvia aprovació per part del Consell
Català de l'Esport i de la Intervenció Delegada de les certificacions d'obra en funció del percentatge que
resulti de la subvenció atorgada sobre el cost real de les obres que 's'han dut a terme. La Intervenció
Delegada- comprovarà, amb caràcter previ a l'aprovació de les certificacions d'obra', que el beneficiari
està al corrent de les seves obligacions tributàries davant la Generalitat.
Per al lliurament de l'últim dels desemborsaments del préstec, el beneficiari ha d'aportar l'acta de recepció
provisional de l'obra acompanyada de 6 fotografies i 6 diapositives diferents que comprenguin tots els
aspectes bàsics de l'obra de la instal.lació. Les fotografies seran en color i de 18x24 cm. Aquest material
fotogràfic podrà ser utilitzat pel Consell Català de l'Esport en les seves exposicions i publicacions.
Vuitè. L'acta de replanteig, les certificacions d'obra i l'acta de recepció provisional de les obres es
presentaran preferentment d'acord amb el model normalitzat que facilita el Consell Català de l'Esport.
Aquests documents es lliuraran amb signatures originals del promotor, el contractista i el tècnic director de
l'obra. Les certificacions d'obres hauran d'anar acompanyades de l'acord d'aprovació de l'òrgan
competent.
Novè. L'entitat Ajuntament Manresa es compromet a presentar qualsevol documentació o justificació en
relació amb l'execució del projecte subvencionat que li sol.liciti el Consell Català de, l'Esport, la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura' de Comptes i els altres organismes competents en
la matèria, d'acord amb la normativa vigent.
EI Consell Català de l'Esport farà el seguiment i el control de les obres, sense que això suposi l'assumpció
de cap tipus de responsabilitat derivada de l'execució de les obres. En aquest sentit, l'entitat facilitarà
l'accés dels tècnics del Consell Català de l'Esport per tal que puguin dur a terme aquestes tasques de
seguiment i control, i perquè puguin donar el vistiplau a l'acta de replanteig, a les certificacions d'obra i a
l'acta de recepció provisional.
Desè. L'entitat Ajuntament Manresa col·locarà en lloc visible, des de l'inici de l'obra i fins a la seva
inauguració el rètol d'obres normalitzat, on consti que l'obra està subvencionada pel Consell Català de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb els seus logotips. Així mateix, col·locarà de forma permanent
en un lloc visible una placa on consti el nom de les institucions que han col' laborat en l'obra, i un rètol
normalitzat de la xarxa d'equipaments esportius a la qual pertany la instal.lació subvencionada.
Onzè. L'entitat Ajuntament Manresa es compromet a complir les determinacions del PlEC quant a l'ús i
gestió deia instal·lació i a les instal·lacions de la xarxa bàsica tenir especial cura amb els requeriments
específics d'ús següents:
— Les instal·lacions de la xarxa bàsica estaran obertes al públic en general; hi podrà accedir i utilitzar-les
qualsevol ciutadà, mitjançant l'abonament de la corresponent quota d'utilització i d'acord amb la
normativa d'ús de la instal·lació.
— En cada instal·lació podran practicar-se totes les activitats que preveu el PlEC i que seran de
coneixement públic mitjançant el rètol informatiu de la instal·lació. Aquestes activitats seran
preferentment esportives i adaptades a l'ús previst per a cada tipus d'instal·lació en el PlEC, en el qual
es reconeix el dret d'ús de tots els ciutadans i entitats del seu àmbit territorial.
— En horari lectiu tenen preferència d'ús els centres docents. Aquests centres no quedaran exclosos de
l'abonament del preu establert, excepte en els casos que hi hagi un interès públic.
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— Les instal·lacions de la xarxa bàsica han de considerar la realització de programes esportius adreçats
a tota la població, fent especial esment a la promoció i iniciació esportiva d'infants i joves, activitats
físiques per a la tercera edat i activitats específiques adreçades a persones amb disminució o altres
grups de població en situacions socials especials, sense oblidar programes de salut i activitat física per
a la població adulta en general.
— Cal reservar una part de l'ús de la instal·lació per a les associacions i els clubs o les federacions que hi
vulguin desenvolupar la seva pràctica competitiva i els entrenaments. Tot i així, les entitats i els
col.lectius que facin ús de les instal·lacions, no estan exempts d'abonar la quota d'utilització
corresponent.
— L'ús de les instal·lacions de la xarxa bàsica no pot ser exclusiu dels socis o abonats a les entitats
gestores i cal preveure el lliure accés amb quotes d'entrada puntuals en les mateixes condicions
d'utilització dels espais esportius bàsics. Les quotes de les entrades puntuals no poden ser
desproporcionades respecte a les quotes mensuals dels abonats corresponents a aquesta activitat.
Dotzè. L'entitat Ajuntament Manresa es compromet a:
— Destinar la instal·lació a la finalitat per a la qual ha estat subvencionada, per un període mínim de 25
anys, durant el qual no se'n poden canviar les condicions d'ús, ni transmetre el domini, ni enderrocar
sense l'autorització expressa per escrit del Consell Català de l'Esport. En el cas d'instal·lacions
d'entitats privades, cal també l'autorització del Consell Català de l'Esport per arrendar les
instal·lacions. Els nous titulars hauran d'assumir les obligacions que comporta la concessió de la
subvenció. EI Consell Català de l'Esport podrà sol·licitar l'establiment de garanties del compliment de
les obligacions indicades.
— Mantenir i conservar en bon estat l'equipament esportiu, d'acord amb els requeriments tècnics del
PlEC, per un període mínim de 25 anys i complir les previsions que contingui el projecte de gestió.
— Vetllar perquè es compleixi la legislació aplicable al funcionament de les instal·lacions subvencionades
i per dotar-les del personal especialitzat titulat necessari per al seu correcte funcionament i
desenvolupament de les activitats físicoesportives que s'hi practiquin.
— Aportar anualment al Consell Català de l'Esport la memòria anual de gestió, incloent-hi el compte de
resultats i les dades d'utilització.
— Comunicar per escrit al Consell Català de l'Esport la cessió de la gestió de les instal·lacions a altres
entitats i les condicions de la mateixa.
— Donar prioritat a la utilització per a les activitats físicoesportives per a les quals s'ha projectat
l'equipament sobre qualsevol altre tipus d'actes de caràcter no esportiu.
Tretzè. Seran causes de resolució del conveni i de revocació total o parcial de la subvenció concedida:
a) La renúncia del beneficiari de la subvenció.
b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l'objecte de conveni.
c) L'incompliment per part del beneficiari de l'ajut de qualsevol de les obligacions previstes en aquest
acord de voluntats i en la legislació general de subvencions.
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
ANNEX
1. Inversió: Obra: "Piscina coberta"
2. Import: 408.700,00 euros
3. Garanties: subvencions del Consell Català de l'Esport
4. Tipus d'interès i venciments: EURIBOR + 0,50 i venciments anuals
5. Interès de demora: dos punts percentuals per sobre del tipus d'interès vigent del préstec en el moment
de l'incompliment.
6. Amortitzacions: per anualitats vençudes.
7. Comissions:
— d'estudi: 0,10% de l'import del crèdit
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—
—

d'obertura: 0,10% del nominal del crèdit
de disponibilitat: 0,15% anual sobre el capital del crèdit concedit que, podent-ne disposar, no
s'hagi disposat després del venciment del període de desemborsament.

8. Desemborsament del crèdit: Un cop aprovades pel Consell Català l'Esport i la Intervenció Delegada
les corresponents certificacions d'obra.
9. Termini de desemborsament:
Els que determina la Resolució de concessió
10. Acceptació de l'operació i de les seves condicions: Per escrit en termini d'un mes a partir de la data de
la notificació de l'aprovació del crèdit.
11. Formalització: mitjançant fedatari públic

El senyor Gozalbo i Fuertes explica que es tracta de l'acceptació d'una de les
subvencions concedides per a les obres de la piscina coberta, concedida per la
Secretaria general de l'esport, per un import de 408.700 euros; i diu que l'altra
subvenció la concedeix la Diputació de Barcelona.
Manifesta que l'import no és gaire elevat, si es té en compte el volum de l'obra de la
piscina, però diu que obeeix al pressupost que estableix el PIEC (Pla d'Instal.lacions
Esportives de Catalunya) per a les piscines cobertes d'un format determinat.
Comenta que el PIEC no afavoreix gaire a Manresa, perquè el seu disseny no
s'adequa exactament al que hauria de ser i serà la piscina de Manresa, però, malgrat
això, l'Ajuntament ha sol.licitat la subvenció que ara es concedeix, respecte a la qual
s'haurà d'estudiar com s'inclou en el pressupost que es destinarà a aquesta inversió.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció dels senyors Serra Rovira, Fontdevila Subirana i Perramon Carrió, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.14 REVISAR LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI D'ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR EN
ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE
MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, del 9 de desembre del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància de referència registre d’entrada número 35881/04.10.2004, subscrita
pel senyor José Luis Junyent Iglesias, en representació de l’entitat mercantil
APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., adjudicatària de la concessió
administrativa del SERVEI D’ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR
EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA,
SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, per la qual sol·licita la revisió de tarifes de la
concessió per a l’exercici 2005.
Atesos els informes emesos pel cap de la Secció de Tresoreria, en data 23 de
novembre de 2004 i pel cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió
Patrimonial en data 9 de desembre de 2004.
De conformitat amb la clàusula 23 del plec de clàusules que regulen la concessió.
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Per tot això, com alcalde president accidental de l’Ajuntament de Manresa, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar les tarifes de la concessió administrativa del SERVEI
D’ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI
LIMITAT, adjudicat a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A. (A28732915 – C. Mestre Joan Coll, 6 08400 Granollers), aplicant-se un coeficient de
revisió a la tarifa horària vigent en l’actualitat d’1,033.
SEGON. Establir que l’aplicació de l’increment de la revisió de tarifes aprovat en el
punt anterior d’aquest acord, sobre les tarifes vigents actualment, serà en trams de 5
cèntims d’euro, segons s’especifica al quadre següent:
Temps d'estacionament

Fins a:

10 minuts
15
19
23
27
32
36
40
44
49
53
57
60
64
68
72
76
81
85
89
93
98
102
106
110
115
120
Tiquet d’anul·lació: 2,90 euros

Tarifa IVA inclòs
(16%), en euros
0’15
0’20
0’25
0’30
0’35
0’40
0’45
0’50
0’55
0’60
0’65
0’70
0’75
0’80
0’85
0’90
0’95
1’00
1’05
1’10
1’15
1’20
1’25
1’30
1,35
1,40
1,45

Les esmentades tarifes seran d’aplicació des de l’1 de gener de 2005 i fins al moment
d’extinció de l’actual concessió.
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació d’aquest expedient."
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Serra Rovira, Fontdevila Subirana i Perramon Carrió, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.15 MODIFICAR LA BASE PRIMERA DEL CONVENI QUE CONTÉ LES
CONDICIONS RELATIVES AL CONCERT SOBRE LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS MUNICIPALS ALS VEÏNS DE L'ENTITAT DEL PONT DE
VILOMARA, SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, del 9 de desembre del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de desembre de 2001 va
aprovar la minuta de conveni que contenia les condicions relatives al concert sobre la
prestació de serveis municipals als veïns de l’entitat del Pont de Vilomara, situada al
terme municipal de Manresa, per part de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.
La base I de l’esmentat conveni preveia la relació de serveis que havia de prestar
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, els quals varien periòdicament en funció
de les necessitats que s’originen, la qual cosa fa necessària la modificació d’aquesta
base, en el sentit de preveure un redactat més genèric que s’adapti a la realitat de
cada moment.
Consultat l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort sobre la conveniència
d’aquesta modificació, aquest s’ha manifestat en un sentit favorable.
El cap de la secció de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament ha emès un informe en
relació amb aquesta modificació en data 9 de desembre de 2004.
Per tot això, com alcalde president accidental, proposo al ple de la corporació l’adopció
del següent
ACORD
Modificar la base primera del conveni que conté les condicions relatives al concert
sobre la prestació de serveis municipals als veïns de l’entitat del Pont de Vilomara,
situada al terme municipal de Manresa, per part de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort. L’esmentada base primera quedarà redactada tal com s’indica a continuació:
/...I. L’objecte d’aquest concert és la prestació als veïns de l’Entitat del El Pont de
Vilomara (Manresa) per part de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort de
diferents serveis vinculats a les persones i el manteniment.
II. .../ "
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Serra Rovira, Fontdevila Subirana i Perramon Carrió, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.2

REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ

3.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE VYC
INDUSTRIAL, SA, PER IMPORT DE 17.266,47 EUROS, EN CONCEPTE DE
TREBALLS
REALITZATS
A
DIVERSES
DEPENDÈNCIES
DE
L'AJUNTAMENT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 3 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Josep Lluís Irujo Fatuarte, regidor delegat d’administració, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:
VYC INDUSTRIAL, SA, CIF: A 09147357
Adreça:
c/ Transversal, 179 – 08225 TERRASSA
Concepte: treballs de subministrament i muntatge de materials per a realitzar la
instal.lació d’aire condicionat de les dependències d’informàtica de l’edifici
de la plaça Major,5 i de les dependències de Sanitat i Aula de Formació
de la Casa Consistorial.
Import:
17.266,47 euros (IVA inclòs)"
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Serra Rovira, Fontdevila Subirana i Perramon Carrió, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2.2

MODIFICAR L'ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 19 D'ABRIL DE 2004.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'acord del ple de la Corporació municipal, del 19 d'abril, pel que s'aprovava
l'Organigrama funcional d'aquest Ajuntament, que inclou els principis informadors de
l'organització administrativa i estructura general de la mateixa.

121

Atès que aquest Organigrama es va aprovar amb vocació de ser una eina dinàmica al
servei del ciutadà que es pogués anar modificant en funció de les noves necessitats
que comporta el constant avenç de la societat actual.
Atès que s'ha palesat la necessitat de procedir a alguna esmena per millorar el
funcionament de les diferents àrees i serveis que conformen l'administració municipal.
Atès que la proposta de modificació queda explicitada en l'informe de gestió que
s'adjunta a l'expedient.
Atès el que disposen l'article 4.1.a) de la Llei de Bases del Règim Local i els articles
8.1.a) i 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, determinants tots ells de la potestat i
autonomia organitzativa de l'Ajuntament.
És pel que el tinent d'alcalde, regidor delegat d'Administració proposa al ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Modificar l'apartat 4 de l'Organigrama funcional aprovat per aquest Ajuntament
en data 19 d'abril del 2004 i aprovar les esmenes que es proposen, segons
documentació que s'adjunta a l'expedient i que queden resumides en l'informe de
gestió que també s'adjunta.
Segon. Aprovar el text refós de l'Organigrama funcional, amb la incorporació al mateix
de les esmenes esmentades en el punt anterior."
El senyor Irujo i Fatuarte explica que es tracta de la primera modificació de
l'Organigrama Funcional de l'Ajuntament, vigent, que consisteix en la creació de la
prefectura del Servei de secretaria tècnica i nous projectes, que estarà adscrita a
l'Àrea de Serveis a les Persones, i dependrà directament del director de l'Àrea.
Diu que la justificació per crear aquesta prefectura es pot resumir bàsicament citant
quatre de les funcions que tindrà assignades. En aquest sentit, diu que l'Ajuntament
necessita aportar un suport al director de l'Àrea dels Serveis a les Persones, que
consisteixi en reforçar una Àrea tan heterogènia com aquesta amb funcions i amb la
creació de nous serveis, que haurà de desenvolupar en el futur.
Manifesta que, com qualsevol altre cap de Servei, aquest haurà de realitzar unes
funcions que no es redueixen només a les típiques d'assessorament, estudi i proposta
de caràcter superior, sinó que estan relacionades amb tota una sèrie de temàtiques
que explicarà a continuació i que serviran per entendre les raons per les quals es
proposa aquesta primera modificació de l'Organigrama funcional.
Cita, a continuació, algunes de les funcions que justificarien per sí mateixes la creació
d'aquesta prefectura, amb el rang que se li atorga.
Comença per la referent a la proposta de creació, gestió i règim jurídic d'ens
instrumentals per a la millora de la gestió de serveis públics municipals. Diu que es
refereix a la probable creació d'un ens autònom per a la gestió d'esdeveniments o
serveis que en aquest moment depenen dels Serveis a les Persones.
Continua amb la funció consistent en formular propostes de règim jurídic de gestió dels
nous serveis creats i/o modificació dels existents. Concreta que es refereix a l'estudi i
proposta de solucions a les entitats usuàries d'instal.lacions esportives municipals;
estudi i proposta del model de gestió futura del Teatre Kursaal, un cop estigui en
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funcionament; a l'inventari de locals municipals cedits a entitats, i proposta de la seva
regularització; a l'elaboració de normatives de caire general, com poden ser l'ús
d'equipaments escolars fora de l'horari lectiu, el reglament d'ús de les instal.lacions
esportives municipals, la revisió dels reglaments interns dels centres propis d'educació,
la creació dels serveis i la revisió dels reglaments interns vinculats a serveis socials,
com ara, les residències municipals, i l'Ordenança del Cementiri municipal, i d'altres
que interessi impulsar.
Diu també que una altra de les funcions importants serà la de coordinar les memòries
anuals dels àmbits sectorials que estan compresos dins de l'Àrea dels Serveis a les
Persones i la de gestionar els diferents instruments generals de planificació. Es
refereix concretament a l'estudi d'eines per a la recollida i sistematització de tota la
informació; seguiment dels indicadors interns i de gestió de l'Àrea; encàrrec i
seguiment de l'impacte econòmic i social dels esdeveniments que es realitzen; com
són ara la Fira de l'Aixada i la Festa Major, entre d'altres; i la creació d'estructures i
elaboració d'informes periòdics relacionats amb les dinàmiques socials, perquè són
indicadors molt útils per planificar les polítiques que es poden implementar des dels
Serveis a les Persones.
Comenta que, evidentment, el titular de la prefectura que es proposa crear tindria
assignades altres funcions, com són la d'assessorament, estudi i propostes vinculades
a subvencions europees, parteneriats, coordinació en l'elaboració de cartes de servei,
propostes de sistemes de gestió de qualitat, elaboració dels quadres de perfils
professionals de l'Àrea, recerca de recursos humans de suport i elaboració d'una
proposta de pla de formació, entre d'altres.
Diu que aquesta és l'única modificació que s'ha fet fins ara de l'Organigrama funcional
de l'Ajuntament i que és probable que al llarg del mandat se'n puguin proposar d'altres,
tenint en compte que aquest document és una eina flexible i dinàmica, però que de
moment no n'hi ha cap prevista.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 3
GMERC) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 corresponent al senyor Perramon i
Carrió, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.3

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

3.3.1 APROVAR LA FORMACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DEL TEXT PER
MODIFICAR L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I
DESIGNAR LA COMISSIÓ ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DE
MODIFICACIÓ.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, del
13 de desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En el Ple de Corporació del dia 15-11-2004 es va aprovar una proposició en el sentit
de modificar l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, aprovada pel Ple el dia
16 de juliol de 1990, a causa de la problemàtica suscitada per la presència de
deposicions fecals de gossos en molts indrets de la ciutat, per tal d’ampliar-ne l’àmbit
sancionador i revisar-ne l’import de les sancions, si s’escau.
Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels
reglaments i ordenances. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà
d’elaborar una comissió d’estudi creada pel propi Ajuntament.
El regidor delegat de Seguretat Ciutadana, previ informe de la Comissió informativa de
Control de Presidència i Serveis Centrals, proposa que pel Ple de la Corporació
s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la formació de l’avantprojecte del text per a modificar l’Ordenança
municipal de convivència ciutadana, aprovada pel Ple del dia 16 de juliol de 1990, a
causa de la problemàtica suscitada per la presència de deposicions fecals de gossos
en molts indrets de la ciutat, per tal d’ampliar-ne l’àmbit sancionador i revisar-ne
l’import de les sancions, si s’escau.
Segon. Designar la comissió encarregada de redactar el text de la modificació de
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, que estarà integrada per les
persones següents:
President: Sr. Alain Jordà i Pempelonne,
regidor delegat de Seguretat ciutadana
Vocals:

Sra. Montserrat Selga i Brunet,
regidora delegada de Medi Ambient, Parcs i Jardins
Sra. Núria Sensat i Borràs,
regidora delegada de Polítiques de la dona i Participació
ciutadana.
Sra. Anna Torres i Garcia,
regidora delegada de Via Pública.
Sra. Josefina Belmonte López,
cap de la secció de Gestió Tributària.
Sr. Lluís Granero i Vilarasau,
secretari accidental.
Sr. Antoni Hernández i Sánchez,
cap de la unitat de l’oficina d’Informació.
Sra. Montserrat Morros i Martínez,
cap de la secció de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler,
cap de la secció jurídico-administrativa dels Serveis a la
Persona.
Sr. Jordi Rodríguez i Fuentes,
cap de la secció de Serveis Jurídics.
Sra. Queralt Torres i Pla,
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cap de la secció de manteniments."
El senyor Jordà i Pempelonne explica que aquest dictamen és conseqüència del
que es va aprovar en la darrera sessió ordinària del Ple, amb el qual es va aprovar per
unanimitat de tots els membres presents modificar l'Ordenança municipal de
Convivència Ciutadana, a proposta del GMCiU, i amb ell es proposa constituir la
comissió encarregada de redactar la modificació de l'esmentada Ordenança.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta demana que s'incorporin en la comissió redactora
membres del GMPPC, ja que els agradaria formar-ne part.
El senyor Vives i Portell s'afegeix a la petició del senyor Javaloyes i manifesta que el
GMCiU està molt satisfet que es tiri endavant aquest tema i es creï la comissió per
modificar aquesta Ordenança, i reconeix que la reacció de l'Ajuntament ha estat molt
ràpida i que obeeix, en part, a la iniciativa que va tenir el GMCiU, consensuada
posteriorment amb l'equip de govern, en el sentit d'aclarir un dels punts que podien
semblar més ambigus d'aquesta Ordenança.
Reitera, doncs la satisfacció del seu grup municipal i anuncia que votarà
afirmativament el dictamen.
El senyor Jordà i Pempelonne pregunta al secretari si hi ha algun motiu que
impossibiliti la incorporació de membres de l'oposició a la comissió redactora.
L'alcalde respon que no hi ha motiu perquè es tracta d'una decisió política, però que
és millor, d'entrada, que es plantegi aquesta comissió en termes de govern, perquè
l'equip de govern tingui clar quines són les seves posicions en aquest tema, i, un cop
es plantegi amb aquestes característiques, no hi haurà cap inconvenient per ampliar la
comissió.
Considera que és bo que l'equip de govern en faci una valoració interna.
Proposa, per tant, que se sotmeti a votació el dictamen tal com s'ha presentat i es
compromet a donar tota la informació necessària als grups de l'oposició, més enllà de
parlar-ne en les reunions de les comissions informatives i de presentar aquest tema en
les sessions plenàries.
Insisteix en considerar-ho com una decisió política i pregunta als grups municipals de
l'oposició si hi estan d'acord.
El senyor Javaloyes i Vilalta mostra a l'alcalde, cordialment però sincerament, la
seva decepció per aquesta decisió d'impedir que els grups municipals de l'oposició
puguin formar part de la comissió redactora.
És conscient que el text d'aquesta ordenança és conseqüència de posicionaments
polítics, però creu que hauria estat un element de convivència ciutadana permetre la
seva incorporació, amb la que no pretén entorpir la tasca de la comissió, sinó fer
aportacions.
Diu que si no és possible que en puguin formar part, perquè l'equip de govern
considera que l'oposició no té res a veure amb aquesta comissió, no té res més a dir, a
part de manifestar la seva profunda decepció pel consens que està cercant l'equip de
govern.
Acaba anunciant l'abstenció del GMPPC en la votació del dictamen.
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L'alcalde diu al senyor Javaloyes que el comprèn perfectament i reitera el seu
compromís de facilitar la màxima informació possible als grups de l'oposició, a la
vegada que li demana que entengui que l'equip de govern prefereix fer un debat intern
abans de donar-la.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC i 7 GMCiU) i 4 abstencions (2 GMPPC i 2 corresponents als senyors
Camprubí Duocastella i Sala Rovira, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre.)
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1 APROVAR EL PROJECTE EXECUTIU D'OBRES D'URBANITZACIÓ DEL
SECTOR CONCÒRDIA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat d'Urbanisme, del 3 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
1. Antecedents
Per Resolució de l’Alcalde President accidental, en data 30 de juliol de 2004 fou
aprovat el “PROJECTE D’URBANITZACIÓ COMPLEMENTARI. PLA PARCIAL
CONCÒRDIA”, d’acord amb l’article 87.6 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme. La Resolució es feu pública mitjançant inserció d’anunci en el diari Regió
7 de 16 d’agost de 2004, i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 197, de 17 d’agost
de 2004.
Anteriorment, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona havia aprovat definitivament el
Pla Parcial Concòrdia, el qual conté els elements que determinen els articles 58.3.b i
65.f de la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme, quant a les característiques i traçat
de les obres d’urbanització bàsiques.
Als efectes de facilitar la contractació de les obres contingudes en ambdós projectes,
l’Ajuntament encarregà la redacció d’un document refós de la documentació del Pla
Parcial Concòrdia quant a les obres d’urbanització i del projecte d’obres
complementàries d’urbanització del sector Concòrdia.
El Text refós, sota el títol “PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
SECTOR CONCÒRDIA” ha estat informat favorablement pel Cap del Servei
d’Urbanisme. El pressupost per a contracte, per tots els conceptes, IVA inclòs,
ascendeix a 6.194.969,77 €
2. Fonaments jurídics
Els articles 8, 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret
179/1995) defineixen les obres locals i en distingeixen dues tipologies: d’urbanització i
ordinàries. Les obres d’urbanització es regeixen per la legislació urbanística.
Actualment la legislació urbanística està constituïda principalment per la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’Urbanisme, i el Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme
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El Pla Parcial Concòrdia PAU 2 ha estat aprovat de conformitat amb els articles 65, 66
i 83 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme; i el Projecte d’urbanització complementari Pla
parcial Concòrdia ha seguit la tramitació prevista a l’article 87 apartats 6, 7 i 8 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme; i a l’article 12 del seu Reglament. El PROJECTE
EXECUTIU D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CONCÒRDIA objecte
d’aquest dictamen és una refosa d’aquests documents.
D’acord amb l’article 22.2 lletres n) i ñ) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de
règim local, segons nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i
article 52.2.n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan llur import superi els sis milions
d’euros.
L’article 8 de la Llei d’Urbanisme instaura el principi de publicitat en els processos
urbanístics de planejament i de gestió; i, amb caràcter general, l’article 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú disposa la publicació dels actes administratius quan
així ho estableixin les normes reguladores de cada procediment, o ho aconsellin raons
d’interès públic.
Tenint en compte que es proposa l’aprovació del projecte executiu de les obres
d’urbanització del sector Concòrdia, ens trobem davant un acte d’interès públic que
aconsella donar-ne publicitat.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.
3. Proposta de resolució
La Regidora-delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació que
sigui adoptat el següent
PRIMER. APROVAR el PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
SECTOR CONCÒRDIA, redactat per l’arquitecte Jordi Ludevid i Anglada, com a Text
refós de la documentació del Pla Parcial Concòrdia quant a les obres d’urbanització i
del projecte d’obres complementàries d’urbanització del sector.
SEGON. FER PÚBLIC l’anterior acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari de difusió corrent en aquesta ciutat."
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta del darrer pas per possibilitat la
contractació de les obres del Pla parcial Concòrdia, i, en concret, de l'aprovació d'un
text refós, que comprèn, per una banda, les obres d'urbanització bàsiques, que
estaven incloses dins del Pla parcial, tal com determina la Llei d'urbanisme; i, per una
altra, les obres complementàries que corresponen al tractament de les zones verdes.
Informa que el l'import del projecte és de 6,2 milions d'euros, aproximadament, i diu
que és l'aprovació del text refós de dos documents que ja s'havien aprovat per separat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb
l’abstenció dels senyors Camprubí Duocastella i Sala Rovira, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86,
de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.2 RESOLDRE
LES
AL.LEGACIONS
PRESENTADES
I
APROVAR
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ
DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS DOLORS.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat d'Urbanisme, del 9 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
El Ple de la Corporació, mitjançant dictamen aprovat el dia 15 de novembre de 2004,
va ratificar la resolució de 2 d’agost de 2004 relativa a l’aprovació inicial del
PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
DELS DOLORS, amb un pressupost per coneixement de l’Administració de DOTZE
MILIONS VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS (12.083.385,96 €).
El projecte fou sotmès a informació pública per termini de trenta dies, mitjançant
inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 222 de data 15 de
setembre de 2004, i es va notificar individualment a la totalitat dels afectats de l’àmbit
extern a la unitat d’actuació.
Tanmateix, es va sol·licitar informe a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a la
Direcció General de Carreteres.
Dins el termini d’exposició pública han estat presentades les següents al·legacions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NRE
36587
37886
37896
37914
37966
37969
38181
38512
38516

Data
08.10.04
20.10.04
20.10.04
20.10.04
20.10.04
20.10.04
21.10.04
25.10.04
25.10.04

Interessat
Projectes Territorials del Bages, SA
Lluïsa Roqueta Jurnet
MS-MT, SL
UPLAN, SA
Associació d’Empresaris del Polígon Industrial dels Dolors
UNIFRUITS, SA
Associació d’Empresaris del Polígon Industrial dels Dolors
Andreu i Antonina Trillo Vendrell
Talleres Castelladral, SL

Representant
Xavier Isart i Rueda
Mateo Sorroche Navarro
Ana Ma Planas Oliveras
Isaac Sabata Mas
Elisenda Sáez Peiretó
Assumpta Torras Pardo

En resposta a les al·legacions presentades s’ha emès un informe per part del Servei
de Projectes Urbans.
Fonaments de dret
Les al·legacions presentades durant el període d’informació pública i audiència als
interessats han estat examinades pel Cap del Servei de Projectes Urbans, que en data
22 de novembre de 2004 ha emès l’informe en el qual exposa les argumentacions
següents:
Al.legació 1
La primera al.legació, presentada per Projectes Territorials del Bages sa, fa referència als aspectes
següents:
1. Es demana preveure un carril per a bicicletes a la vorera nord-oest del carrer Sallent.
En relació a aquest únic punt de l’al.legació, s’escau informar que un dels carrils per a bicicletes
previstos per accedir a l’àrea del futur creixement del parc de l’Agulla està situat al passeig paral.lel a
la via del tren al sector de la Parada. Una bona porció d’aquest carril per a bicicletes ja es troba
executat (el corresponent al polígon 1 del sector residencial de la Parada) i la seva continuïtat cap al
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nord és previst que es pugui executar quan es desenvolupi la unitat integrada de la Parada (PAU 2).
Aquest carril per a bicicletes del sector de la Parada és a tocar del sol.licitat per al carrer Sallent, amb
l’avantatge que transcorre per àmbits sense les interferències i la perillositat derivades dels moviments
de vehicles pesants d’un sector industrial. S’escau, doncs, desestimar aquesta al.legació.
Al.legació 2
La segona al.legació, presentada per Lluïsa Roqueta Jurnet, fa referència als aspectes següents:
1. Falta d’ubicació concreta dels guals d’accés de vehicles a les parcel·les. Dificultats que això comporta
a l’hora de mantenir la geometria d’arbres i elements d’urbanització.
2. Que es tinguin en compte les activitats existents a l’hora d’emplaçar els guals. És per això que caldrà
garantir les dimensions necessàries de gual i evitar disposar obstacles que impedeixin les maniobres
d’entrada i sortida de les parcel·les.
En relació al punt 1, s’escau informar que el projecte no contempla la posició específica de cadascun dels
guals que han de garantir l’accés a cadascuna de les activitats ja existents al sector. S’escau, per tant,
estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit d’ubicar gràficament els guals corresponents a l’accés a les
parcel·les amb una activitat existent i redefinir la geometria, si s’escau, dels elements d’arbrat i
enllumenat.
En relació al punt 2, s’escau informar que les interdistàncies entre arbres fixades als trams de carrers que
limiten amb parcel·les industrials permet en la implantació de guals amb l’amplada suficient per garantir
l’accés de camions a les parcel·les. S’escau estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit que caldrà
grafiar els guals previstos al servei de les activitats existents amb l’amplada suficient que permeti la
maniobrabilitat dels camions.
Al.legació 3
La tercera al.legació, presentada per Mateo Sorroche Navarro en representació de MS-MT sl, fa
referència als aspectes següents:
1. Falta enllumenat públic al costat de les parcel·les d’ús terciari de la banda oest del c. Sallent, a la UA
27.
2. Falten previsions d’instal·lació de gas al costat de la parcel·la qualificada d’ús terciari de la UA27.
3. Previsió de connexions de telecomunicacions insuficients per a la zona qualificada d’ús terciari de la
UA27.
4. Previsió insuficient de claveguerons de connexió de la zona terciària.
5. Previsió insuficient d’hidrants i d’escomeses d’aigua potable per a l’àmbit de la zona terciària.
6. La connexió elèctrica que afecta la zona terciària és aèria. Hauria de ser soterrada i seguint les
voreres dels carrers.
7. Insuficiència de potència elèctrica prevista per a l’àmbit de zona terciària. L’emplaçament de l’ET
hauria de ser dins la franja de separació de 10 m de l’edificació i soterrada.
8. La zona verda de la UA27, en el tram que ve a tirada del c. Navarcles, hauria de permetre l’entrada i
sortida de vehicles de la parcel·la. Els murs de gabions per a la contenció de terres són inadequats i
sensibles als actes vandàlics.
En relació al punt 1, s’escau informar que els nivells lumínics previstos al carrer Sallent són adequats i,
per tant, la solució de bàculs a un sol costat del carrer és correcta. S’escau, per tant, desestimar aquest
punt de l’al.legació.
En relació al punt 2, s’escau informar que s’ha demanat a Gas Natural la possibilitat d’ampliar la xarxa de
gas al conjunt del polígon. Gas Natural ha manifestat que no estendrà més xarxa de gas si no hi ha
peticions concretes de gasificació de noves parcel·les del sector. S’escau, doncs, desestimar aquest punt
de l’al.legació en el sentit que el projecte no inclourà l’extensió de la xarxa de gas tot i que s’estarà obert a
la possibilitat que la companyia corresponent ho faci mentre durin les obres d’urbanització.
En relació al punt 3, s’escau informar que existeixen punts de connexió suficients per a la connexió de la
xarxa de telecomunicacions de la parcel.la qualificada d’ús terciari de la unitat d’actuació 27. S’escau, per
tant, desestimar aquest punt de l’al.legació.
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En relació al punt 4, s’escau informar que, efectivament, cal redimensionar els claveguerons previstos per
al desguàs d’aigües pluvials de l’illa qualificada d’ús terciari a la unitat d’actuació 27. S’escau, doncs,
estimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 5, s’escau informar que existeix la xarxa d’aigua potable i d’hidrants adequada i suficient
per a la parcel.la qualificada d’ús terciari de la unitat d’actuació 27. S’escau, per tant, desestimar aquest
punt de l’al.legació.
En relació al punt 6, s’escau informar que la línia aèria existent a la parcel.la terciària de la UA27 no s’ha
de retirar ja que no es tracta de cap servei afectat sinó d’una línia que passa per sòl privat i que
subministra electricitat a un ús existent en aquesta parcel.la. S’escau, per tant, desestimar aquest punt de
l’al.legació.
En relació al punt 7, s’escau informar que és possible que la potència elèctrica prevista per a la parcel.la
qualificada d’ús terciari de la UA27 no arribi als mínims establerts a la legislació vigent. S’escau, per tant,
estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit de revisar les potències elèctriques previstes i, en
conseqüència, revisar el nombre i potència dels centres de transformació previstos.
En relació al punt 8, s’escau informar que la parcel.la qualificada d’ús terciari en la UA27 té garantits els
accessos al llarg del carrer Sallent. En relació al sistema de contenció de la zona verda de la UA27,
s’escau informar que la solució dels gabions per a la contenció de trams de les zones verdes és adequada
ja que permet reduir el cost dels elements de contenció i té un comportament de durabilitat contrastat.
S’escau, per tant, desestimar aquest punt de l’al.legació.
Al.legació 4
La quarta al.legació, presentada per Ana María Planas Oliveras en representació d’UPLAN sa, fa
referència als aspectes següents:
1. Si s’acceptés una solució d’estendre xarxa de gas des del c. Sallent, demanem que aquest servei
s’estengui cap a la nostra parcel·la de la UA27.
2. Suprimir l’estació transformadora CT16 situada fora de l’àmbit del sector.
3. Resituar l’estació transformadora CT15 al límit de parcel·la, atès que les condicions d’edificació són
d’alineació a carrer.
4. Que s’introdueixin modificacions en la porció de zona verda de la UA27 que es troba a tirada del c.
Navarcles:
4.1 Eixamplar la plataforma inferior que hauria de permetre la sortida cap al c. Sallent. Previsió de
gual al c. Sallent per accedir a aquesta plataforma.
4.2. Trasllat del gual previst a la cantonada i modificació criteris de la plataforma entre el tren i la
parcel·la d’Uplan.
4.3. Falta clavegueram per a la recollida de les aigües pluvials de la zona verda i de les parts
posteriors de les parcel·les.
4.4. Falta enllumenat públic en les parts baixes de la zona verda.
4.5. Prolongar la xarxa d’abastament d’aigua potable fins al final de la plataforma inferior de la zona
verda.
4.6. Preveure l’estesa de tubs per al pas de la xarxa de telecomunicacions per garantir les escomeses
a la part nord de l’illa industrial.
En relació al punt 1 de l’al.legació, s’escau informar que no és previst ampliar la xarxa de gas existent.
S’ha demanat a Gas Natural la possibilitat d’ampliar la xarxa de gas al conjunt del polígon i l’empresa ha
manifestat que no estendrà més xarxa de gas si no hi ha peticions concretes de gasificació de noves
parcel·les del sector. S’escau, doncs, desestimar aquest punt de l’al.legació en el sentit que el projecte no
inclourà l’extensió de la xarxa de gas tot i que s’estarà obert a la possibilitat que la companyia
corresponent ho faci mentre durin les obres d’urbanització.
En relació al punt 2, s’escau informar que, efectivament, la CT16 està situada fora del sector i, per tant,
caldrà eliminar-la. S’escau, doncs, estimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 3, s’escau informar que és cert que la CT15 caldria que se situés al límit de la parcel.la
ja que el sistema d’ordenació de l’illa és el d’alineació a carrer. S’escau, doncs, estimar aquest punt de
l’al.legació.
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En relació al punt 4, s’escau informar que en aquest sector de la unitat d’actuació 27 que limita amb la
zona verda, per motius d’evacuació i d’extinció d’incendis, caldria estudiar-hi l’ajust de les plataformes i
murs previstos i la revisió de la xarxa de serveis, especialment la d’hidrants. En relació a l’enllumenat i al
clavegueram, cal dir que, efectivament, el projecte no establia el sistema de recollida de les aigües
d’escorrentia de les diferents plataformes de la zona verda ni tampoc preveia l’enllumenat de la plataforma
que connecta el carrer Sallent i el carrer Avinyó. S’escau, per tant, estimar aquest punt de l’al.legació en
els termes i els motius ara esmentats.
Al.legació 5
La cinquena al.legació, presentada per Isaac Sabata Mas en representació de l’Associació d’Empresaris
del polígon industrial dels Dolors, fa referència als aspectes següents:
1. Les partides per pagar a les empreses subministradores de serveis no han d’incloure les despeses
generals, el benefici industrial ni l’IVA.
2. Cal eliminar les partides d’obra que fan referència a drets de reg de la Sèquia, o bé, excloure-ho de
l’aplicació de despeses generals, benefici industrial i IVA.
3. Eliminar les partides d’imprevistos, ja que la inclusió d’imprevistos infringeix el Reglament d’obres i
serveis.
4. Anul·lar les partides de control de qualitat ja que la seva definició per separat del concepte de
despeses generals no s’ajusta a dret.
5. Eliminar les contradiccions entre algunes partides, la memòria i el plec de condicions. Aquestes
contradiccions fan referència a: preparació de base de terraplenat o pedraplenat, rigola de morter,
paviment de formigó, muret de formigó armat de l’ermita del Guix, paviments tipus “via verda”.
6. Canviar els elements de mobiliari urbà de preu excessiu (bancs Sòcrates, pilones hidràuliques i fixes)
per altres de més econòmics.
7. Els costos de les zones verdes i d’alguns àmbits per a vianants són excessius i de disseny no adequat
a un polígon industrial. Per exemple, l’escala d’accés del c. Castellbell -que a més impedeix l’accés a
una nau existent- o el cost de la zona verda de l’ermita del Guix o la zona verda paral·lela al tren amb
unes solucions que no es corresponen a un espai industrial. El cost dels talussos de la ronda Nord
haurien de ser suportats pel titular de la carretera.
8. Les dimensions de calçada i voreres, i la implantació d’un aparcament singular, s’han establert en
funció de l’equipament supramunicipal del palau firal.
9. Hi ha radis mínims, en algunes cantonades, inferiors als desitjables. La formalització en punt rodó és
contradictori amb els xamfrans a 45º.
10. En els carrers de doble circulació, l’amplada de calçada no permet la maniobralitat de camions sense
interferir la circulació del sentit contrari.
11. Als carrers de sentit únic convindria tenir aparcament a ambdós costats tot reduint l’amplada excessiva
de les voreres.
12. Convé definir, en el projecte, la posició dels guals d’accés a les finques de manera que la geometria
dels diferents elements d’urbanització s’ajusti a la que s’executarà (per exemple, el gual d’accés a
AUSA i la illeta prevista a la calçada incompatible amb l’accés a aquesta activitat).
13. El dimensionat diferent del ferm de les calçades entre el c. Sallent i la resta de carrers no té sentit ja
que tots els carrers estaran sotmesos al pas del mateix nombre de vehicles pesants.
14. Hi ha contradiccions en el criteri de pavimentació de les voreres, sobretot en la solució de la franja
entre arbres ja que al formigó, per un motiu només estètic, s’hi afegeixen unes peces prefabricades de
formigó de 20x40x7 cm que dupliquen el cost del paviment. Les franges amb llambordes amb junt
obert per al creixement d’herba no té cap funció per al polígon industrial i, d’altra banda, necessita un
manteniment permanent i car. Es demana que s’eliminin.
15. Existeixen contradiccions entre els documents del projecte pel que fa als guals de vehicles; sobretot
perquè gràficament no es defineixen. No es creu adequada un solució amb peces prefabricades de
formigó. Es proposa que es resolguin fent rebaixos de vorera, de formigó i afegint-hi un engraellat
d’acer.
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16. Indefinició del projecte pel que fa al material seleccionat procedent de reciclatge de reblert de les rases
de clavegueram, ja que al plec de condicions tècniques no apareix cap descripció de les condicions
que ha de reunir aquest material reciclat.
17. Tots els pous de registre de clavegueram són d’1’20 m. En trams de clavegueram de diàmetre petit,
caldria utilitzar pous més petits.
18. El col·lector del c. Sallent té un dimensionat, a l’inici, que es deu a les necessitats de rebre l’aigua del
sobreeixidor de l’Agulla. La conducció per al sobreeixidor de l’Agulla és un servei afectat o, si és un
element actualment inexistent, se n’hauria de fer càrrec en la part proporcional que correspongués el
titular de l’embassament de l’Agulla.
19. Les previsions de clavegueram de l’aparcament de la UA29 semblen excessives.
20. Queda indefinit com es treuran les aigües del punt fondo del carrer de connexió amb la Parada ja que
es diu que es treuran amb una estació de bombament prevista per l’Ajuntament.
21. No es preveu on s’han de desguassar les aigües pluvials de la zona qualificada de terciària.
22. No sembla adequat que un polígon industrial tingui tants llums de 4 m d’alçada o balisses destinats a
vianants. D’altra banda els llums amb un sistema de reflexió sobre pantalles s’han d’eliminar.
23. Els nivells lumínics són completament excessius. D’altra banda al c. Sallent no es preveu il·luminació
al costat oest.
24. Les potències elèctriques en algunes parcel·les no es corresponen amb les previsions de les estacions
transformadores que es pretenen instal·lar (CT11, CT14).
Així mateix, apareixen estacions transformadores en àmbits ja construïts en els quals no sembla que
les empreses instal·lades hagin demanat més potència (CT5, CT1).
Es preveu instal·lar una estació transformadora fora del sector (CT16) i una altra dins del palau firal.
Des de la CT 10, el projecte preveu subministrar en baixa tensió les parcel·les exteriors a la parcel·la
on s’ubica.
A la zona de la torre del Berni, es mantenen unes servituds de pas elèctric pel mig d’una parcel·la
edificable i s’hi crea una nova servitud per portar energia a una granja.
25. Una part de la instal·lació d’aigua potable als carrers Castelltallat i Castelladral (ramals fora del sector)
no sembla necessària. Tampoc semblen necessaris els hidrants a l’extrem de l’aparcament de la
UA29. En canvi, al tram del carrer Sallent des del carrer Castelladral cap al nord, no s’hi preveu cap
hidrant.
26. Els murs de gabions semblen excessius. En el cas de l’ermita del Guix, la dimensió d’1x1 m és
excessiva i no ajustada als interessos del polígons. Així mateix, els amidaments del mur de formigó de
l’ermita del Guix no concorden amb els plànols.
27. A la UA27, hi ha àmbits qualificats d’industrials que no tenen sortida rodada a un vial i només donen a
una zona verda.
28. Al c. Castellbell, el paviment previst té una tipologia de vorera tot i que hauria de mantenir la seva
funció actual d’accés de vehicles pesants a les parcel·les. La disposició de l’escala sembla que tanca
l’accés rodat a una parcel·la.
29. Caldria disposar de l’autorització de la Direcció General de Carreteres per a l’execució dels vials
d’entrada i sortida a la pujada Roja (carretera de Vic).
30. Fóra convenient la implantació de la xarxa de gas a tot el sector. Falta incrementar la definició de les
característiques tècniques i les previsions d’implantació de la xarxa de telecomunicacions.
31. Les estacions de transformació elèctrica haurien de quedar a línia de façana de parcel·la.
32. El projecte s’hauria de desenvolupar per etapes ajustant-se a les diferents unitats d’actuació
delimitades pel planejament ja que, així, es podran anar atorgant llicències a mesura que es completi
cadascuna d’elles.
33. El projecte ha de contemplar en el plec de condicions la necessitat de mantenir l’accés i el
funcionament de les empreses existents.
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34. El projecte ha de preveure la solució de sortida del polígon a la ronda Nord en direcció oest.
35. Demanem que es reconsideri el pagament fraccionat previst per a les quotes d’urbanització.
En relació al punt 1, s’escau informar que bona part de les partides esmentades no li són d’aplicació ni les
despeses generals ni el benefici industrial i, per tant, s’han d’excloure del pressupost de contracta i deixarlo només com a element del pressupost per a coneixement de l’administració. En relació a l’iva, s’escau
informar que a les partides esmentades sí que els són d’aplicació l’iva corresponent. S’escau, doncs,
estimar en bona part aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 2, s’escau informar que el concepte d’indemnització de drets de reg de la Sèquia és
erroni i, per tant, cal eliminar-lo del pressupost. S’estima, doncs, aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 3, s’escau informar que el Reglament d’Obres i Serveis enlloc estableix que no es
puguin contemplar partides d’imprevistos en una obra i, en l’article 24.b esmentat a l’al.legació, el
Reglament no parla de “dades precises per a la valoració de les obres” sinó de “dades necessàries per a
la valoració de les obres”. En qualsevol cas, és evident que en un sector de la ciutat com el dels Dolors en
el qual existeixen moltes activitats existents i on la presència de trams de xarxes de servei és important,
es fa necessari preveure partides d’imprevistos ja que la determinació precisa d’alguna de les necessitats
comportaria l’excavació generalitzada de la zona prèviament a les obres per determinar amb exactitud els
elements existents a la zona; aquestes obres generalitzades, executades prèviament a les obres,
resultaria absurda com és evident. S’escau, per tant, desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 4, s’escau informar que el Reglament d’Obres i Serveis estableix a l’article 27.2.a que
s’hauran d’incloure en el percentatge de les despeses generals “si s’escau, les despeses derivades de la
seguretat i higiene en l’execució de l’obra, del control de qualitat, (...)”. Cal entendre que aquests aspectes
queden inclosos en les despeses generals quan, expressament, no són definits i quantificats de forma
específica tal i com, en el cas del control de qualitat, es fa en el projecte. Cal recordar, d’altra banda, que
el percentatge de despeses generals pot oscil.lar entre el 13 (l’establert per al present projecte) i el 17%
en funció de les circumstàncies concurrents. S’escau, doncs, desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 5, s’escau dir que només es detecten contradiccions en alguns dels aspectes esmentats
en l’al.legació:
a. Base de terraplenat i pedraplenat. Les partides, l’amidament i pressupost estan bé atès que en el plec
de condicions només es fixen condicions generals d’execució del conjunt de partides i no d’una
d’específica. Aspecte desestimat.
b. Rigola. Caldrà eliminar les contradiccions de mides existents. Aspecte estimat.
c. Paviment de formigó. No existeix cap contradicció pel concepte que s’esmenta en l’al.legació. Sí que
existeix, però, en relació al canvi de paviment del tram de vorera corresponent als guals de vehicles.
Punt desestimat pel que fa al que s’al.legava. Es corregirà l’aspecte de la vorera esmentat.
d. Muret de formigó ermita del Guix. Caldrà completar la documentació gràfica amb la definició d’aquest
mur. S’estima aquest aspecte.
e. Paviment tipus “via verda”. Existeix la contradicció de l’amidament amb el grafisme. S’estima aquest
aspecte en el sentit que la superfície grafiada era equivocada i no s’ajustava a l’esplanada real.
S’escau, per tant, estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 6, s’escau informar que els elements de mobiliari esmentats reuneixen les condicions de
durabilitat, resistència i antivandalisme adequats al sector dels Dolors. Es desestima, doncs, aquest punt
de l’al.legació.
En relació al punt 7, s’escau informar que les zones verdes i els àmbits de vianants responen a les
determinacions del planejament vigent i que, d’altra banda, tenen la solució adequada a la seva funció
urbana en cadascun dels casos entenent que el polígon dels Dolors és una peça més del conjunt de la
xarxa d’espai públic de la ciutat. S’escau informar, també, que l’escala del carrer Castellbel no impedeix
l’accés a cap parcel.la i que els talussos de la ronda Nord, segons el planejament vigent, estan qualificats
de zona verda i inclosos en la unitat d’actuació 29 dels Dolors. S’escau, per tant, desestimar aquest punt
de l’al.legació.
En relació al punt 8, s’escau informar que el projecte d’urbanització desenvolupa les determinacions del
planejament vigent en relació als espais qualificats d’aparcament i de recorreguts de vianants. El
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dimensionat de les voreres s’ha establert segons la funcionalitat urbana de cadascun dels carrers en
relació al conjunt de la ciutat i al polígon. S’escau, doncs, desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 9, s’escau informar que hi ha alguna cantonada amb radi inferior al recomanable que
caldrà corregir. D’altra banda, cal dir que la formalització de la cantonada en xamfrà recte en lloc de curvat
no aporta cap millora en la funcionalitat de l’encreuament de carrers i, per tant, es creu convenient
mantenir-los en corba. S’escau, doncs, estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 10, s’escau dir que en aquests carrers de doble sentit de circulació només pot existir
interferència en les hipotètiques maniobres en marxa enrera dels vehicles articulats. Aquestes possibles
interferències es creu que cal que es minimitzin al màxim. D’altra banda, en relació al carrer Sallent -via
principal d’entrada i sortida de la ciutat i del polígon- es creu també convenient redimensionar l’espai de
calçada de manera que s’eviti la retenció del trànsit en situacions de parada momentània d’algun vehicle
fora de l’espai d’estacionament. S’escau, doncs, estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit de
redimensionar les calçades d’aquests carrers evitant especialment les situacions de retenció de trànsit al
carrer Sallent i mantenint, en qualsevol cas, una dimensió de voreres adequada a la funcionalitat urbana
de cadascuna de les voreres en relació al conjunt de la ciutat i del polígon.
En relació al punt 11, s’escau informar que la distribució de calçada i voreres pretén donar solució a la
maniobrabilitat dels camions, al dimensionat raonable de les voreres per poder-les arbrar i a la previsió
d’un cert aparcament en calçada (a banda de l’obligatori a cadascuna de les parcel·les establert pel Pla
general). S’escau, doncs, desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 12, s’escau informar que el projecte no contempla la posició específica de cadascun
dels guals que han de garantir l’accés a cadascuna de les activitats ja existents al sector. És cert, també,
que l’illeta prevista a l’accés al carrer Castelladral impedeix la maniobrabilitat d’accés a una de les
parcel·les existents. S’escau, per tant, estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit d’ubicar gràficament
els guals corresponents a l’accés a les parcel·les amb una activitat existent i en el sentit d’eliminar l’illeta a
l’entrada del carrer Castelladral.
En relació al punt 13, s’escau informar que el dimensionat del ferm s’ha establert en funció de les
intensitats mitjanes diàries de vehicles pesants previstes en cadascun dels carrers. Atès que les
intensitats previstes al carrer Sallent són clarament superiors ja que es tracta del vial principal d’entrada i
sortida del sector industrial, li cal un dimensionat de ferm superior. S’escau, doncs, desestimar aquest
punt de l’al.legació.
En relació al punt 14, s’escau informar que la franja de paviment de llambordes amb junt obert entre els
arbres pretén assegurar una irrigació per infiltració adequada dels arbres de vorera. S’escau desestimar
aquest punt de l’al.legació tot i que cal dir que, al projecte, apareix una solera de formigó sota d’aquest
paviment de llamborda que és contradictori amb la infiltració de l’aigua de pluja i, per tant, caldrà eliminar
aquesta solera.
En relació al punt 15, s’escau dir que la solució de gual de vehicles adoptada és adequada ja que és la
que en altres punt de la ciutat s’ha adoptat i amb bons resultats. Cal dir, d’altra banda, que gràficament la
solució de gual no apareix als plànols del projecte i, per tant, caldrà completar aquest aspecte de la
documentació gràfica. S’escau, doncs, estimar parcialment aquest punt de l’al.legació en el sentit de
completar la documentació gràfica dels guals.
En relació al punt 16, s’escau informar que en la documentació del projecte no apareixen les condicions
que ha de reunir el material de reblert procedent de reciclatge. S’escau, doncs, estimar aquest punt de
l’al.legació en el sentit d’establir, al plec de condicions, les característiques admissibles del material de
reblert procedent de reciclatge.
En relació al punt 17, s’escau dir que s’han definit a tot arreu pous de registre de diàmetre 120 cm i que
aquest dimensionat no és massa adequat als trams de claveguera de tub de diàmetre petit. S’escau,
doncs, estimar aquest punt de l’al.legació reduint el diàmetre dels pous en els trams de diàmetre petit de
claveguera.
En relació al punt 18, s’escau informar que el col.lector plantejat en paral.lel a la ronda Nord respon a la
recollida d’aigua de la subconca hidrogràfica del sector de l’Agulla i no pas a cap motiu de desguàs de
l’embassament de l’Agulla. D’altra banda, cal dir que aquest col.lector en substitueix un altre d’existent, de
diàmetre equivalent, que actualment passa pel mig d’una parcel.la industrial. S’escau, doncs, desestimar
aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 19, s’escau informar que la solució de recollida d’aigües prevista a l’aparcament de la
unitat d’actuació 29 respon als pendents previstos en l’aparcament. Cal dir, que es creu convenient revisar
el criteri de pendents amb l’objectiu de trobar una solució que pugui simplificar la xarxa d’embornals i tubs
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de desguàs previstos. S’escau estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit d’estudiar altres possibles
solucions a la xarxa plantejada.
En relació al punt 20, s’escau informar que l’estació de bombament del punt baix del carrer de connexió
amb la Parada s’ha exclòs de l’àmbit d’urbanització dels Dolors amb l’objectiu de reduir els costos
d’urbanització. Cal dir que l’Ajuntament preveu fer-se càrrec de l’execució d’aquesta estació de
bombament abans no s’acabin les obres d’urbanització del polígon dels Dolors. S’escau desestimar
aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 21, s’escau informar que, efectivament, cal redimensionar els claveguerons previstos
per al desguàs de pluvials de l’illa qualificada d’ús terciari a la unitat d’actuació 27. S’escau, doncs,
estimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 22, s’escau informar que els llums més baixos tenen la funció d’il.luminar els espais de
vianants amb elements adequats a l’amplada i característiques d’aquests espais. Cal dir, d’altra banda,
que l’element d’il.luminació per reflexió que apareix als plànols és un grafisme erroni ja que no correspon
a cap element d’urbanització previst. S’escau estimar parcialment aquest punt de l’al.legació en el sentit
d’eliminar el grafisme erroni corresponent a un element d’il.luminació per reflexió.
En relació al punt 23, s’escau informar que els nivells lumínics previstos al carrer Sallent són adequats i,
per tant, la solució de bàculs a un sol costat del carrer és correcta. Cal dir, d’altra banda, que els nivells
lumínics previstos a la resta de carrers són segurament excessius. S’escau, doncs, estimar parcialment
aquest punt de l’al.legació en el sentit de reduir el nivell lumínic dels diferents carrers a excepció del carrer
Sallent ja que aquest correspon a un element de la xarxa principal d’accessos de la ciutat.
En relació al punt 24, s’escau informar que existeixen algunes incongruències en la ubicació i potència
d’algunes estacions transformadores elèctriques. Així mateix, s’escau informar que la línia aèria existent a
la parcel.la terciària de la UA27 no s’ha de retirar ja que no es tracta de cap servei afectat sinó d’una línia
que passa per sòl privat i que subministra electricitat a un ús existent en aquesta parcel.la. El
subministrament en baixa tensió previst a la UA27 és correcte ja que les estacions transformadores
passen a ser de la companyia de distribució per garantir les potències mínimes previstes pel projecte al
conjunt del polígon. S’escau, per tant, estimar parcialment aquest punt de l’al.legació en el sentit
d’eliminar la CT16, revisar algunes de les potències previstes i reubicar alguna de les estacions
transformadores.
En relació al punt 25, s’escau informar que els ramals d’aigua potable esmentats corresponen a elements
de la xarxa que s’afecten i que, per tant, cal restituir. En relació als hidrants, cal dir que sí que és previst
un hidrant a l’extrem nord del carrer Sallent, que caldrà eliminar aquell que es troba fora del sector i que
caldrà contrastar si és possible de reduir-ne algun. S’escau, per tant, estimar parcialment aquest punt de
l’al.legació en relació només als aspectes que fan referència als hidrants.
En relació al punt 26, s’escau informar que la solució dels gabions per a la contenció de trams de les
zones verdes és adequada ja que permet reduir el cost dels elements de contenció i té un comportament
de durabilitat contrastat. Així mateix, s’escau informar que, en la documentació gràfica, no hi consta el
detall dels murs de formigó previstos a l’arrencada del camí d’accés a l’ermita del Guix. S’escau, doncs,
estimar parcialment aquest punt de l’al.legació en el sentit de completar la documentació gràfica amb el
detall i definició del mur de l’arrencada del camí d’accés a l’ermita del Guix.
En relació al punt 27, s’escau informar que en aquest sector de la unitat d’actuació 27 que limita amb la
zona verda, per motius d’evacuació i d’extinció d’incendis, caldria estudiar-hi l’ajust de les plataformes i
murs previstos.
En relació al punt 28, s’escau informar que l’escala prevista permet l’accés rodat als portals de les
parcel·les existents i que, atès el trànsit rodat d’aquest tram del carrer Castellbell, caldrà estudiar la
idoneïtat del ferm previst. S’escau, doncs, estimar parcialment aquest punt de l’al.legació en el sentit
d’estudiar la solució de paviment més adequada per aquest carrer mantenint, però, la solució de carrer
resolt a un sol nivell pel que fa a voreres i calçada.
En relació al punt 29, s’escau informar que s’han sol.licitat els informes a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya establerts en la legislació vigent. S’escau, doncs, desestimar
aquest punt de l’al.legació atès que la sol.licitud d’informe ja ha estat feta.
En relació al punt 30, s’escau informar que les característiques i solucions de la xarxa de
telecomunicacions s’ha redactat d’acord al projecte de Localret que és l’òrgan encarregat de gestionar les
xarxes de telecomunicacions a Catalunya. Així mateix, s’escau informar que s’ha demanat a Gas Natural
la possibilitat d’ampliar la xarxa de gas al conjunt del polígon. Gas Natural ha manifestat que no estendrà
més xarxa de gas si no hi ha peticions concretes de gasificació de noves parcel·les del sector. S’escau,
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doncs, desestimar aquest punt de l’al.legació tant pel que fa a la xarxa de telecomunicacions com pel que
fa a la xarxa de gas en el sentit que el projecte no inclourà l’extensió de la xarxa de gas tot i que s’estarà
obert a la possibilitat que la companyia corresponent ho faci mentre durin les obres d’urbanització.
En relació al punt 31, s’escau informar que, atès que el titular de les estacions transformadores serà la
companyia d’electricitat amb el dret de poder accedir a aquestes instal.lacions de forma directa, es creu
convenient de situar-les a tocar del límit de parcel.la. S’escau, per tant, estimar aquest punt de l’al.legació
en el sentit de situar les estacions transformadores a un metre del límit de parcel.la de manera que la
tanca de la finca pugui passar per davant de l’estació transformadora sense alterar la continuïtat del
tancament de la parcel.la.
En relació al punt 32, s’escau informar que la delimitació de les unitats d’actuació en relació a l’espai
públic i a la necessària continuïtat de les infraestructures de serveis fan inviable la seva execució de forma
separada. S’escau informar, així mateix, que les etapes d’execució es fixaran en funció de la necessitat
d’assegurar l’accés i el funcionament de les activitats industrials existents al polígon industrial. S’escau,
doncs, desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 33, s’escau informar que es preveu estipular en les condicions d’adjudicació de les
obres d’urbanització la necessitat d’assegurar l’accés i el funcionament de les activitats industrials
existents al polígon dels Dolors durant les obres d’urbanització. S’escau, doncs, desestimar aquest punt
de l’al.legació.
En relació al punt 34, s’escau informar que la sortida del polígon a la ronda Nord en direcció oest és
previst que es pugui resoldre en el futur mitjançant l’execució del vial de connexió entre els sectors dels
Dolors i de la Parada realitzant un nou pas per sota del ferrocarril. Mentrestant, però, aquesta connexió
serà possible tant a través de l’avinguda dels Dolors com a través del canvi de sentit a la rotonda del nus
del Guix de la ronda Nord. S’escau, doncs, desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 35. s’escau informar que s’estudiarà la possibilitat tant d’incrementar el fraccionament
de les quotes com d’allargar el període total en el qual s’establiran els diferents pagaments. S’escau, per
tant, estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit d’estudiar els aspectes ara esmentats.
Al.legació 6
La sisena al.legació, presentada per Elisenda Sáez Peiretó en representació d’Unifruits sa, fa referència
als aspectes següents:
1. La finca només tindrà accés pel c. Castelladral ja que el c. Castellet és previst d’urbanitzar-lo com a
recorregut de vianants. Aquest fet farà que les instal·lacions industrials existents a la parcel·la perdin
tota la seva utilitat ja que els camions no podran accedir al front del c. Castellet.
2. S’hauria d’evitar preveure elements que obstaculitzin les maniobres dels camions a l’hora d’accedir als
molls de càrrega.
3. Caldria que es permetés que els camions de l’empresa puguin accedir pel c. Castellet.
4. Caldria que la posició d’arbres i llums al c. Castelladral permetessin l’accés a la parcel·la de vehicles
pesants.
5. Caldria preveure un gual similar a l’existent en la documentació del projecte d'urbanització.
En relació al punt 1, s’escau informar que es preveu que es pugui mantenir l’accés de vehicles pels punts
actualment existents a la parcel.la i, per tant, no és cert que la parcel.la perdi la seva funcionalitat. S’escau
desestimar aquest punt de l’al.legació ja que el projecte ja contempla la solució que es demana.
En relació al punt 2, s’escau informar que el projecte ha previst l’eliminació d’obstacles (arbrat i
enllumenat) en les espais d’accés rodat a les parcel·les. S’escau, per tant, desestimar aquest punt de
l’al.legació.
En relació al punt 3, s’escau informar que el projecte ja preveu que es pugui mantenir l’accés rodat per
aquest punt de la parcel.la. S’escau desestimar aquest punt de l’al.legació ja que el projecte ja contempla
la solució que es demana.
En relació al punt 4, s’escau informar que les interdistàncies entre arbres del tram del carrer Castelladral,
entre el carrer Moià i la carretera de Vic, caldria que s’augmentessin fins a 10 metres per permetre la
intercalació adequada dels guals de vehicles. S’escau, doncs, estimar aquest punt de l’al.legació.
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En relació al punt 5, s’escau informar que el projecte no ha definit la ubicació dels guals de vehicles
d’accés a les activitats existents. S’escau estimar aquest punt de l’al.legació en el sentit de grafiar i situar
els guals que han de garantir els accessos a les indústries actualment existents.
Al.legació 7
La setena al.legació, presentada per Assumpta Torras Pardo (en representació de l’Associació
d’Empresaris del polígon industrial dels Dolors), per Joan Porras Cubillo (en representació de Mobages
sl), per Jordi Flotats Rian (en representació de Pere Flotats Rian), per Lluís Ratera Francitorra (en
representació d’Indumobi sa) i per Josep Martínez Barchino (en representació de Damià Martínez Zamora
i altres), fa referència als aspectes següents:
1. Demanen completar les dades d’algunes de les persones signants de l’al·legació número 5 amb
registre d’entrada 37966, de 20 d’octubre del 2004.
En relació a aquesta al.legació no cal informar-la atès que només pretén ampliar les dades i persones
signants de l’al.legació número 5.
Al.legacions 8 i 9
La vuitena i novena al.legacions, que són coincidents en el seu contingut, presentades respectivament per
Andreu i Antonina Trillo Vendrell i per Talleres Castelladral sl, fan referència als aspectes següents:
1. S’ha aprovat el projecte d’urbanització sense documents essencials, és a dir, sense els informes dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de la Direcció General de Carreteres. L’aprovació del
projecte per l’alcalde accidental és improcedent.
2. El projecte d’urbanització no s’ha elaborat per al polígon dels Dolors sinó per al palau firal. El projecte
comprèn les UA27, 28 i 29 –molt diferents entre elles- i ateses les diferències entre elles, haurien
hagut de ser objecte de projectes específics. Al projecte queda de manifest que les diferències
d’aprofitament entre sectors superen el límit del 15% establert pel Reglament de gestió.
3. L’amplada de calçada del c. Castelladral no és suficient per als girs dels camions. Caldria una
amplada de calçada d’almenys 9 m. Els espais d’aparcament, de 2’5 m, no són suficients per a
vehicles industrials. Caldria una mida mínima de 3,40 m. Les amplades de les voreres són exagerades
per a un polígon industrial i la posició d’arbres i elements d’enllumenat, els paviments de les voreres i
els paviments de junt obert d’algunes voreres, responen a un criteri estètic inapropiat per a un polígon
industrial.
4. Falta descripció del material de reciclatge per a les rases del clavegueram. El col·lector general de
clavegueram té un diàmetre molt superior al necessari degut al desguàs de l’embassament de l’Agulla
i, per tant, la part proporcional hauria de ser satisfeta per l’empresa titular de l’embassament. Cal
definir com es resoldrà el bombament del punt baix del carrer de connexió amb la Parada, mentre no
s’executi l’estació de bombament prevista per l’Ajuntament.
5. Els nivells lumínics del polígon superen els previstos per afavorir l’estalvi energètic.
6. La urbanització dels talussos de la ronda nord té un cost excessiu i és impròpia d’una zona industrial.
La urbanització del turó de l’ermita del Guix no s’ajusta tampoc als interessos industrial del polígon i, a
més, cau fora del sector.
7. No s’entén la inclusió de partides d’imprevistos per a la UA29. S’haurien d’excloure les partides
03.06.18, 03.07.03.03, 03.07.03.04 (taxes i drets de connexió elèctrica), 03.19.15 (drets de reg de la
Sèquia).
8. S’adhereixen a les al·legacions de l’Associació d’Empresaris del polígon industrial dels Dolors.
En relació al punt 1, s’escau informar que la legislació vigent estableix que els informes preceptius que cal
sol.licitar a altres organismes públics o administracions en virtut de les legislacions sectorials
corresponents s’han de sol.licitar en el moment de l’aprovació inicial del projecte tal i com s’ha fet. En
relació a l’òrgan d’aprovació del projecte, s’escau informar que l’aprovació del projecte, amb data 15 de
novembre del 2004, va ser ratificada pel Ple de l’Ajuntament. S’escau, per tant, desestimar aquest punt de
l’al.legació.
En relació al punt 2, s’escau informar que el projecte d’urbanització desenvolupa les determinacions del
planejament vigent i que els costos previstos permeten assegurar l’equilibri de beneficis i càrregues entre
les tres unitats d’actuació. D’altra banda, cal dir que el projecte de les tres unitats d’actuació s’ha previst
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de tramitar-lo de forma conjunta atès que la seva execució no és factible de fer-la per separat ja que cal
assegurar la continuïtat dels carrers i, especialment, de les xarxes de servei. S’escau, per tant, desestimar
aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 3, s’escau informar que les dimensions previstes al carrer Castelladral permeten
assegurar els girs dels camions a l’hora d’accedir a les parcel·les. Tot i això, s’escau dir que un increment
de la dimensió destinada als carrils de circulació, fins a 3’5 metres cadascun, permetria millorar el trànsit
en doble sentit de circulació en aquest carrer. D’altra banda, s’escau informar que el projecte
d’urbanització desenvolupa les determinacions del planejament vigent en relació als espais qualificats de
recorreguts de vianants i que el dimensionat de les voreres s’ha establert segons la funcionalitat urbana
de cadascun dels carrers en relació al conjunt de la ciutat i al polígon. S’escau, doncs, estimar parcialment
aquest punt de l’al.legació en el sentit d’incrementar la dimensió dels carrils de circulació en els termes
esmentats en aquest paràgraf assegurant, en qualsevol cas però, una dimensió de voreres adequada a la
funcionalitat de cadascuna d’elles en relació al conjunt de la ciutat i del polígon.
En relació al punt 4, s’escau informar que, efectivament, en la documentació del projecte no apareix cap
condició per al material de reblert procedent de reciclatge. En relació al col.lector plantejat en paral.lel a la
ronda Nord, cal dir que respon a la recollida d’aigua de la subconca hidrogràfica del sector de l’Agulla i no
pas a cap motiu de desguàs de l’embassament de l’Agulla. D’altra banda, cal dir que aquest col.lector en
substitueix un altre d’existent, de diàmetre equivalent, que actualment passa pel mig d’una parcel.la
industrial. En relació a l’estació de bombament del punt baix del carrer de connexió amb la parada, cal
informar que s’ha exclòs de l’àmbit d’urbanització dels Dolors amb l’objectiu de reduir els costos
d’urbanització; cal dir que l’Ajuntament preveu fer-se càrrec de l’execució d’aquesta estació de
bombament abans no s’acabin les obres d’urbanització del polígon dels Dolors. En relació a la franja de
paviment de llambordes amb junt obert entre els arbres, s’escau informar que pretén assegurar una
irrigació per infiltració adequada dels arbres de vorera. S’escau, per tant, desestimar aquest punt de
l’al.legació a excepció de la necessitat d’establir, al plec de condicions, les característiques admissibles
del material de reblert procedent de reciclatge.
En relació al punt 5, s’escau informar que els nivells lumínics previstos al carrer Sallent són adequats tot i
que els nivells lumínics previstos a la resta dels carrers són segurament excessius. S’escau, doncs,
estimar parcialment aquest punt de l’al.legació en el sentit de reduir el nivell lumínic dels diferents carrers
a excepció del carrer Sallent ja que aquest correspon a un element de la xarxa principal d’accessos de la
ciutat.
En relació al punt 6, s’escau informar que les zones verdes contemplades al projecte d’urbanització
s’ajusten a les determinacions del planejament urbanístic vigent i són incloses dins dels àmbits de les
unitats d’actuació corresponents. S’escau, per tant, desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt 7, s’escau informar que el Reglament d’Obres i Serveis enlloc estableix que no es
puguin contemplar partides d’imprevistos; en qualsevol cas, és evident que en un sector de la ciutat com
el dels Dolors en el qual existeixen moltes activitats existents i on la presència de trams de xarxes de
servei és important, es fa necessari preveure partides d’imprevistos ja que la determinació precisa
d’alguna de les necessitats comportaria l’excavació generalitzada de la zona prèviament a les obres per
determinar amb exactitud els elements existents a la zona; aquestes obres generalitzades, executades
prèviament a les obres, resultaria absurda com és evident. En relació a les partides relatives a taxes i
drets de connexió elèctrica, s’escau informar que bona part de les partides esmentades no li són
d’aplicació ni les despeses generals ni el benefici industrial i, per tant, s’han d’excloure del pressupost de
contracta i deixar-lo només com a element del pressupost per a coneixement de l’administració. En relació
a la xarxa de regs, s’escau informar que el concepte d’indemnització de drets de reg de la Sèquia és
erroni i, per tant, cal eliminar-lo del pressupost. Per tant, s’escau estimar parcialment aquest punt de
l’al.legació en els aspectes que fan referència a les taxes i drets de connexió elèctrica i als conceptes
d’indemnitzacions de drets de reg.
En relació al punt 8, s’escau dir que les respostes a les al.legacions a les quals s’adhereixen queden
contestades en l’al.legació número 5.

L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS) estableix el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals ordinàries, que requereix l’acord d’aprovació
inicial, informació pública per un mínim de trenta dies i notificació individual, si s’escau,
i aprovació definitiva.
Els informes sol·licitats a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya no van ser emesos durant el
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període legalment establert, per la qual cosa poden prosseguir les actuacions.
obstant això, amb posterioritat a la fi de l’esmentat període, se n’ha rebut el
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emetent-se pel Cap del Servei
Projectes Urbans, en data 9 de desembre de 2004, informe complementari a
al·legacions.

No
de
de
les

L’article 38 del mateix cos legal determina en el seu apartat segon que l’acord
d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la
corporació.
L’article 22.2 lletres n) i ñ) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de règim local,
segons nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 52.2 n)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la competència a favor del Ple per
a l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan llur import superi els sis milions
d’Euros.
Proposta de resolució
La regidora-delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès per la Tècnica
d’Administració General del Servei d’Urbanisme i un cop informat aquest dictamen per
la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació que siguin adoptats els següents
ACORDS
1r. DESESTIMAR l’al·legació núm. 1, formulada per Projectes Territorials del Bages,
SA, contra l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària d’urbanització
del polígon industrial dels Dolors, en base a les argumentacions i fonaments de
dret de l’informe emès pel Servei de Projectes Urbans en data 22 de novembre de
2004, el qual es transcriu a la part expositiva d’aquest dictamen.
2n. ESTIMAR l’al·legació núm. 2, formulada per la senyora Lluïsa Roqueta Jurnet,
contra l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària d’urbanització del
polígon industrial dels Dolors, en base a les argumentacions i fonaments de dret
de l’informe emès pel Servei de Projectes Urbans en data 22 de novembre de
2004, el qual es transcriu a la part expositiva d’aquest dictamen.
3r. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions núm. 3, 4, 5, 6, 8 i 9, formulades
respectivament per MS-MT, SL, per UPLAN, SA, per l’Associació d’Empresaris del
Polígon Industrial dels Dolors, per UNIFRUITS, SA, pels senyors Andreu i
Antonina Trillo Vendrell i per Talleres Castelladral, SL, contra l’acord d’aprovació
inicial del Projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels
Dolors, en base a les argumentacions i fonaments de dret de l’informe emès pel
Servei de Projectes Urbans en data 22 de novembre de 2004, el qual es transcriu
a la part expositiva d’aquest dictamen.
4t. APROVAR
DEFINITIVAMENT
EL
PROJECTE
D’OBRA
ORDINÀRIA
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS DOLORS, amb un
pressupost per coneixement de l’Administració de DOTZE MILIONS VUITANTATRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS (12.083.385,96 €), en compliment del que disposa l’article 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
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5è. FER PÚBLIC el present Dictamen mitjançant publicació d’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament."
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada per la regidora
delegada d'Urbanisme, del 20 de desembre, que, transcrita, diu el següent:
ESMENA per a l'aprovació pel Ple de la Corporació que proposa la regidora delegada
d'Urbanisme; Àngels Mas i Pintó, referent al punt quart del dictamen:
Allà on diu "amb un pressupost per a coneixement de l'Administració de DOTZE
MILIONS VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS (12.083.385,96 €)" ha de dir "amb un pressupost per a
coneixement de l'Administració de DOTZE MILIONS VINT-ISIS MIL VUIT-CENTS
NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (12.026.899,55 €).
L'esmena es fa necessària ja que l'import que apareix al dictamen correspon,
erròniament, a l'import del document del projecte aprovat inicialment i no al que es
proposa d'aprovar definitivament. L'estimació d'algunes de les al' legacions
presentades durant el termini d'exposició pública del projecte, han fet modificar el
projecte i, per tant, també el seu pressupost.
La senyora Mas i Pintó manifesta que el Projecte d'urbanització del Polígon dels
Dolors, culmina un llarg procés de gestió i va adreçat bàsicament a la urbanització
definitiva d'aquest sòl industrial.
Diu que el dictamen recull totes les aportacions que es van fer en les al.legacions
durant el període d'exposició pública, recorda que el projecte es va aprovar al mes
d'agost i explica, respecte a les al.legacions, que s'han estimat els aspectes tècnics
que no estaven prou ben ajustats en el projecte, i sobretot, s'ha fet una ampliació de
determinats carrers i s'ha constatat tot un seguit de problemes que les empreses que
s'hi situaven havien exposat amb les seves al.legacions.
Diu que l'objectiu és considerar aquest Polígon industrial com a una part de la ciutat i
també com un lloc on es desenvolupen unes activitats que tenen tota una sèrie de
funcionalitats que convé no coartar.
Sotmès a votació el dictamen amb l'esmena incorporada, s’aprova per unanimitat dels
24 membres presents, amb l’abstenció del senyor Sala i Rovira, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:
1r. DESESTIMAR l’al·legació núm. 1, formulada per Projectes Territorials del Bages,
SA, contra l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària d’urbanització
del polígon industrial dels Dolors, en base a les argumentacions i fonaments de
dret de l’informe emès pel Servei de Projectes Urbans en data 22 de novembre de
2004, el qual es transcriu a la part expositiva d’aquest dictamen.
2n. ESTIMAR l’al·legació núm. 2, formulada per la senyora Lluïsa Roqueta Jurnet,
contra l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària d’urbanització del
polígon industrial dels Dolors, en base a les argumentacions i fonaments de dret
de l’informe emès pel Servei de Projectes Urbans en data 22 de novembre de
2004, el qual es transcriu a la part expositiva d’aquest dictamen.
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3r. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions núm. 3, 4, 5, 6, 8 i 9, formulades
respectivament per MS-MT, SL, per UPLAN, SA, per l’Associació d’Empresaris del
Polígon Industrial dels Dolors, per UNIFRUITS, SA, pels senyors Andreu i
Antonina Trillo Vendrell i per Talleres Castelladral, SL, contra l’acord d’aprovació
inicial del Projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels
Dolors, en base a les argumentacions i fonaments de dret de l’informe emès pel
Servei de Projectes Urbans en data 22 de novembre de 2004, el qual es transcriu
a la part expositiva d’aquest dictamen.
4t. APROVAR
DEFINITIVAMENT
EL
PROJECTE
D’OBRA
ORDINÀRIA
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS DOLORS, amb un
pressupost per a coneixement de l'Administració de DOTZE MILIONS VINT-I-SIS
MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
(12.026.899,55 €), en compliment del que disposa l’article 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
5è. FER PÚBLIC el present Dictamen mitjançant publicació d’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.
4.1.3 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE
RAJADELL.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat d'Urbanisme, del 3 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 20 de setembre de 2004
fou iniciada l’exposició pública dels treballs constitutius de l’AVANÇ DE
PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PARC DEL
CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE RAJADELL, redactat per l’equip
format per Jordi Nebot Roca i Teresa Galí Izard, de conformitat amb el que disposa
l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic, en relació amb l’article 8 de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
Aquest expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies,
prèvia publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.
252, de 20 d’octubre de 2004, en el diari El Periodico de 22 d’octubre de 2004 i en el
diari Regió7, de 23 d’octubre de 2004.
Durant l’exposició dels treballs, ha estat presentat un escrit amb diverses
consideracions, que es relaciona seguidament:
RE
Data
41.368 17.11.04

Nom
Lluís Matamala Ribó

Representant
Propietaris de la finca Els Polvorers

El Cap del Servei d’Urbanisme, en data 22 de novembre de 2004, ha emès un informe
en relació als suggeriments presentats, el text literal del qual diu el següent:
SUGGERIMENTS
Durant el període d’exposició pública hi ha hagut un escrit de suggeriments:
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— Sol·licitant: Lluís Matamala i Ribó en representació de la propietat de la finca Els
Polvorers.
— Contingut de l’escrit:
— Que l’itinerari paisatgístic no té perquè passar per dintre la finca dels
Polvorers
— Que es prevegi l’ús de restaurant-hotel
— Que es prevegi l’ús d’activitats professionals
— Que es puguin fer apartaments al tercer pis de la fàbrica
INFORME TÈCNIC
Atesos els objectius de la modificació puntual del Pla General en l’àmbit del riu
Cardener, entre els quals hi ha el de definir els usos compatibles amb la recuperació
del riu Cardener i el seu entorn, cal tenir en compte la possibilitat d’incloure com a
usos permesos en el sostre edificable de les fàbriques existents, els d’oficines,
restauració, hoteler i cal estudiar en quines condicions pot encabir-s’hi el residencial.
En conseqüència s’estimen les consideracions que al respecte fa l’escrit de
suggeriments.
El document tècnic de modificació puntual indica els objectius de la modificació, com
són: potenciar els itineraris paisatgístics al llarg del riu, la recuperació de la vegetació
de ribera, establir el límit hidràulic, establir la titularitat del sòl dins l’àmbit, establir el
règim de sòls i qualificacions urbanístiques adequades que permetin ordenar
l’edificació existent, establir els usos compatibles dins l’àmbit. Així mateix, es
defineixen els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar amb aquesta
modificació puntual.
La procedència i tramitació de la modificació puntual del Pla general ha d’ajustar-se als
articles 94 i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, en virtut dels quals,
correspon a l’Ajuntament adoptar l’acord d’aprovació inicial i, seguidament s’haurà
sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin
formular-se al·legacions i, si s’escau, sol·licitar informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials.
Així mateix, en compliment de l’article 94 de l’esmentada Llei, la proposta de
modificació recull la necessitat de la iniciativa i la conveniència i oportunitat de la
modificació en relació amb els interessos públics i privats, consistent en introduir en el
planejament vigent aquells ajustos que permetran disposar d’elements adequats tant
per potenciar el valor paisatgístic i mediambiental de l’àmbit com promoure la seva
transformació i revitalització. Precisament, una de les principals mancances del
planejament vigent en aquest sector és que no defineix l’ordenació ni els usos de les
edificacions existents.
Vist el que disposa l’article 3 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, quant a
la convocatòria d’informació pública.
Atès que en virtut de l’article 22.2, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, i article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon
al Ple.
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Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE RAJADELL,
redactat per l’equip format per Jordi Nebot Roca i Teresa Galí Izard, de conformitat
amb allò que disposa l’article 83 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme. En el
document aprovat s’inclouen els suggeriments aportats durant l’exposició dels treballs
previs, en la forma indicada en l’informe del Cap del Servei d’Urbanisme transcrit en el
text d’aquest dictamen.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels
anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica,
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, i article 3 del Decret 283/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. Publicarho també en els mitjans de comunicació local i en el taulell d’edictes d’aquest
Ajuntament.
3r. SOL·LICITAR informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General de Carreteres) i a l’Agència
Catalana de l’Aigua, tots ells de la Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de
la seva competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 83.5 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme."
La senyora Mas i Pintó explica que l'objectiu d'aquesta figura de planejament és fixar
l'ordenació d'un lloc emblemàtic del terme municipal, que es concentra bàsicament al
voltant del recorregut del riu Cardener, des del Pont Vell fins a la desembocadura de la
Riera de Rajadell.
Diu que les característiques principals d'aquest indret és sobretot la presència d'una
sèrie d'edificacions industrials, algunes de les quals són d'una qualitat arquitectònica
remarcable, i que es preveuen recuperar mitjançant aquesta modificació del Pla
General, no només arquitectònicament, sinó també en el sentit d'atribuir-les uns usos
determinats.
Explica també que en els sectors que no estan edificats, es preveu, a partir d'aquesta
modificació, realitzar la determinació del Parc del Cardener, desenvolupant el que fixa
el Pla General, que és una àmplia zona verda.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Sala i Rovira, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.4 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE MARCEL.LÍ
PONS SARRI, PER IMPORT DE 9.690,41 EUROS, EN CONCEPTE D'OBRES
COMPLEMENTÀRIES D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ VELL DE RAJADELL.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat d'Urbanisme, del 27
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s'adjunten, la regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23,1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, un crèdit
extrajudicial a favor del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i
informat pel responsable del servei.
CREDITOR
MARCEL·LÍ PONS SARRI
NIF 39.335.296-Y
Domicili: Cal Lleonard s/n
08255 CASTELLFOLLIT DEL BOIX
CONCEPTE
Obres complementàries a l'obra d'arranjament del camí vell de Rajadell.
IMPORT
9.690,41 € (inclòs el 16% d'IVA)"
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció de
la senyora Selga Brunet i dels senyors Fontdevila Subirana i Sala Rovira, per absència
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.5 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L'ALCALDE EL 2 DE
DESEMBRE DE 2004, PER LA QUAL ES DENEGA LA PETICIÓ
FORMULADA SOBRE AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PARC DEL CARDENER,
ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE RAJADELL.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat d'Urbanisme, del 3 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"1. Antecedents
L’Alcalde-President, en data 2 de desembre de 2004, ha resolt la sol·licitud presentada
pel Sr. JOAN SÁNCHEZ GÓMEZ en data 23 de novembre de 2004 (RE 42.160), sobre
l’exposició pública dels treballs constitutius de l’avanç de planejament de la
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PARC DEL CARDENER, ENTRE EL
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PONT VELL I LA RIERA DE RAJADELL, aprovada per acord del Ple municipal en
sessió de 20 de setembre de 2004. La Resolució d’Alcaldia diu literalment el següent:
'Jordi Valls i Riera, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït a sol·licitud de JOAN SANCHEZ GOMEZ sobre TERMINI
EXPOSICIÓ AVANÇ PLANEJAMENT (PGM/05-2004), dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
En acord plenari de 20 de setembre de 2004, fou aprovada l’inici de l’exposició
pública dels treballs constitutius de l’avanç de planejament de la MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I
LA RIERA DE RAJADELL, per termini de trenta dies, publicant-se els anuncis
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 252, de 20
d’octubre de 2004, en el diari El Periodico de 22 d’octubre de 2004 i en el diari
Regió7, de 23 d’octubre de 2004. El termini d’exposició finalitzà el dia 29 de
novembre de 2004.
En data 23 de novembre de 2004, el senyor Joan Sánchez i Gómez, en nom propi,
ha presentat una instància sol·licitant una pròrroga per la meitat del termini establert
inicialment, de l’exposició pública dels treballs abans referits, a l’empara de l’article
49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En aquest instància l’interessat argumenta que no ha pogut disposar de tota la
documentació necessària per preparar les oportunes al·legacions.
Consideracions legals
L’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre estableix que “l’Administració,
tret que hi hagi un precepte en contra, podrà concedir d’ofici o a petició dels
interessats, una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi de la meitat
d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets
de tercers. L’acord d’ampliació haurà de ser notificat als interessats”.
L’interessat, en la seva instància, argumenta la petició d’ampliació del termini pel fet
que durant l’exposició pública de l’expedient no ha pogut disposar de tota la
documentació necessària de l’avanç de planejament per poder preparar les
al·legacions. Aquesta afirmació no pot ser tinguda en compte, atès que l’expedient
ha estat a disposició de qualsevol interessat per fer-hi les consultes convenients,
fins al dia 29 de novembre de 2004. Per altra banda, tampoc indica quin és el seu
interès en l’expedient que requereixi l’ampliació del termini.
L’òrgan que va aprovar l’exposició pública dels treballs constitutius de l’avanç de
planejament és el qui haurà de decidir sobre la seva ampliació, si aquesta fos
convenient; en aquest cas el Ple municipal. No obstant, per tal de poder donar una
resposta ràpida a la sol·licitud, i atès que el proper Ple ordinari tindrà lloc el dia 20
de desembre, es considera oportú resoldre la petició mitjançant Resolució de
l’Alcalde, sens perjudici de la seva ratificació en la propera sessió plenària.
Per tot això
Resolc:
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Primer. DENEGAR la petició formulada pel senyor JOAN SÁNCHEZ i GÓMEZ, en
nom propi, sobre ampliació del termini d’exposició pública dels treballs constitutius
de l’avanç de planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE RAJADELL, pels
motius que consten en els antecedents d’aquesta Resolució, de conformitat amb
allò que disposa l’article 49.1, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
Segon. SOTMETRE la present Resolució a ratificació per part del Ple municipal, en
la primera sessió ordinària que tingui lloc.'
2. Fonaments jurídics
Es donen per reproduïts els continguts en la Resolució de l’Alcalde transcrita en els
Antecedents.
Cal afegir també que la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, en l’apartat de
formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic, i més concretament,
en la Secció referent als actes preparatoris (articles 70 a 73), no disposa l’obligatorietat
de sotmetre els treballs de redacció, o modificació, del planejament general a
exposició pública. Aquesta exposició respon més a la voluntat municipal de fomentar el
dret de participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament recollit
a l’article 8.1 de la mateixa Llei.
En tot cas, la participació ciutadana no queda restringida en aquest tràmit d’exposició
de l’avanç de planejament, atès que el document tècnic de la modificació es troba
pendent de sotmetre’s al tràmit d’informació pública posterior a la seva aprovació
inicial, si aquesta té lloc, tal i com disposa l’article 83.4 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme.
Així mateix l’article 49.3 de la Llei 30/1992, sobre règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú estableix que “tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l’ampliació hauran de produir-se, en tot cas, abans del
venciment del termini de què es tracti. En cap cas no podrà ser objecte d’ampliació un
termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no
seran susceptibles de recursos”. Tenint en compte que el termini va vèncer el dia 29
de novembre, en aplicació d’aquest article no és possible acordar-ne la seva
ampliació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.
3. Proposta de resolució
La Regidora-delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació que
sigui adoptats els següents :
ACORDS
Primer. RATIFICAR la Resolució dictada en data 2 de desembre de 2004, per
l’Alcalde-President denegant la petició formulada pel senyor JOAN SÁNCHEZ i
GÓMEZ, en nom propi, sobre ampliació del termini d’exposició pública dels treballs
constitutius de l’avanç de planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE
RAJADELL, transcrit en els Antecedents d’aquesta Resolució, pels motius que consten
en la Resolució ratificada, ampliant-los amb els continguts en aquest acord.
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Segon. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat, Sr. JOAN SÁNCHEZ i GÓMEZ."
La senyora Mas i Pintó explica que amb aquest dictamen es ratifica una resolució,
amb la qual es denegava l'ampliació d'un termini d'exposició pública de la figura de
planejament que ha plantejat abans, sobre la modificació del riu Cardener.
Diu que la desestimació es fonamenta en que es tractava d'un fase d'avanç sense
proposta d'ordenació concreta, en la qual només es poden formular suggeriments, i en
que s'havia fet correctament tota la tramitació prevista a la llei per a aquest
procediment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 2
GMERC i 2 GMPPC) i 10 abstencions (7 GMCiU i 3 corresponents a la senyora Selga
Brunet i als senyors Fontdevila Subirana i Sala Rovira, per absència de la Sala en el
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28
de novembre.)
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.3

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.3.1 INTERESSAR AL SENYOR CARLOS BLASCO CANO LA CONTINUÏTAT DE
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE
VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA, FINS AL 30 DE
JUNY DE 2005.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat de Via Pública, del 29 de
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de març de 1995, va
adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa
situat a la plaça Catalunya a favor del senyor CARLOS BLASCO CANO.
II. En sessió ordinària de data 17 de maig de 2004, el Ple de la Corporació va acordar
interessar al 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 2004,
en les mateixes condicions que actualment regeixen aquest contracte.
III. En data 24 de novembre de 2004 es va donar audiència al senyor CARLOS
BLASCO CANO, per tal que manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació
amb la continuïtat de la concessió en qüestió pel període comprès entre l’1 de gener i
el 30 de juny de l’any 2005.
IV. Mitjançant instància amb referència registre d’entrada número 42.771/29.11.04,
l’esmentat interessat ha manifestat la seva conformitat respecte a la pròrroga indicada
al paràgraf anterior.
V. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe
favorable al respecte en data 29 de novembre de 2004.
Consideracions jurídiques
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1. Continuïtat de l’actual concessió. L’Ajuntament pot interessar al concessionari la
continuïtat de la concessió, de conformitat amb la clàusula 3a. del plec que regeix
l’actual concessió.
2. Òrgan competent. L’òrgan de contractació va ser el Ple de la Corporació, i per tant
correspon al mateix òrgan la facultat d’interessar al concessionari la continuïtat de
l’actual, de conformitat amb l’article 274 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Interessar al 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 al 30 de juny de l’any 2005,
en les mateixes condicions que actualment regeixen aquest contracte."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció de
la senyora Selga Brunet, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
4.3.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'ISS FACILITY
SERVICES, SA, PER IMPORT DE 8.162,84 EUROS, EN CONCEPTE DE
TREBALLS DE NETEJA I MANTENIMENT A LES INSTAL.LACIONS DEL
CENTRE CULTURAL DEL CASINO.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat de Via Pública, del 10 de
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Anna Torres Garcia, regidora delegada de via pública, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
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Creditor:

ISS FACILITY SERVICES, SA, NIF: A-61895371

Adreça:

C/ Cobalt, 58 08907-L’Hospitalet de Llobregat

Concepte: Treballs de manteniment de neteja a les instal·lacions del Centre Cultural
del Casino des del mes d’abril de 2003 fins el mes d’agost del mateix any.
Import:

8.162,84 € (IVA inclòs)"

4.3.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'ISS FACILITY
SERVICES, SA, PER IMPORT DE 770,33 EUROS, EN CONCEPTE DE
TREBALLS DE NETEJA A FONS I D'URGÈNCIA A CONSEQÜÈNCIA D'UN
INCENDI A L'ESCOLA BRESSOL DEL CEIP RENAIXENÇA, EL FEBRER DE
2003.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat de Via Pública, del 10 de
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Anna Torres Garcia, regidora delegada de via pública, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:

ISS FACILITY SERVICES, SA, NIF: A 61895371

Adreça:

C/ Cobalt, 58 08907 – L’Hospitalet de Llobregat

Concepte:

Treballs de neteja a fons i d’urgència a conseqüència de l’incendi a
l’escola bressol del CEIP Renaixença que es va produir el mes de febrer
de 2003.

Import:

770,33 € (IVA inclòs)"

4.3.4 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'AIGÜES DE
MANRESA, SA, PER IMPORT DE 49.258,14 EUROS, EN CONCEPTE DE
TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL COL.LECTOR MUNICIPAL AL CARRER
JACINT VERDAGUER.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegat de Via Pública, del 9 de
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Anna Torres Garcia, regidora delegada de via pública, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:

AIGÜES DE MANRESA, SA, NIF: A 08294282

Adreça:

Plana de l’Om, 6, 3r-3a, 08241 – Manresa

Concepte:

treballs de substitució del col.lector municipal al carrer Jacint Verdaguer
entre carrer Bisbe Comes i la plaça Cots.

Import:

49.258,14euros (IVA inclòs)"

Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció
de la senyora Selga Brunet, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.4

REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS

4.4.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT, PER LES
TASQUES D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT DUTES A TERME DURANT
L'ANY 2004 PER L'OFICINA DE GESTIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
D'HABITATGES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, del 9 de desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès l’interès de l’Ajuntament de Manresa per l’estat de conservació dels edificis
existents a la ciutat, la potenciació de la seva rehabilitació i la necessitat de coordinarse amb la Generalitat de Catalunya per a fomentar les actuacions de conservació i
manteniment del parc d’habitatges.
Atès que, per les característiques del parc d’habitatges de la ciutat, l’Ajuntament de
Manresa ha adoptat diverses mesures per incentivar la conservació dels edificis en
l’àmbit del nucli antic, entre les quals destaca la constitució de la societat anónima
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municipal FOMENT DE LA REHABILTIACIÓ URBANA DE MANRESA, SA (FORUM,
SA), que té per objecte, entre d’altres, la de gestionar el servei públic de la rehabilitació
urbana de la ciutat.
Atès que en els darrers anys, el que havia estat Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i l’Ajuntament de Manresa han vingut signant un conveni de
col·laboració per al manteniment de l’oficina de gestió de la rehabilitació i per al
desenvolupament de les tasques d’informació i assessorament, a l’empara del Pla de
l’habitatge 2002-2005; i que enguany, el nou Departament d’Habitatge i Medi Ambient
ens ha fet a mans una proposta de conveni amb aquest fi, per a l’any 2004.
Atès que en la proposta de conveni, el Departament de Medi Ambient i Habitatge es fa
càrrec de la despesa originada per l’oficina d’informació i assessorament en una
quantitat igual a la concedida per aquest mateix concepte durant l’exercici 2003,
incrementada en un 2,5%.
Vista la Memòria presentada per FORUM, SA, explicativa de les actuacions i activitats
desenvolupades durant l’exercici 2004, que acrediten el compliment de les funcions
d’assessorament i informació previstes en el conveni proposat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
Atès que constitueix un principi d’actuació de les administracions públiques, la
cooperació, col·laboració i assistència recíproques, d’acord amb el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril).
Atès que el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, després de la modificació introduïda per
la Llei 25/1998, de mesures fiscals, administratives i d’adaptació a l’euro, disposa en el
seu article 94, quant a la concessió de subvencions, que aquesta es pot produir
mitjançant convenis amb entitats de dret públic, si aquests mitjans són més eficients
per a assolir els objectius fixats.
Vist l’informe emès pels Serveis jurídics d’Urbanisme
Ignasi Perramon i Carrió, Regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, un cop
informat aquest dictamen per la Comissió Informativa i de Control de Serveis del
Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament
de Manresa i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, per a les
tasques d’informació i assessorament dutes a terme per l’oficina de gestió per a la
rehabilitació d’habitatges, durant l’any 2004, annex a aquest Dictamen.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu."
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MINUTA DEL CONVENI
PACTES:
Primer.

Objecte

És objecte d'aquest conveni establir el marc de col.laboració entre les parts en relació amb les funcions
d'informació i assessorament a dur a terme per l'oficina de gestió per a la rehabilitació d'habitatges de
l'Ajuntament de Manresa durant l'any 2004.
Segon.

Funcions d'assessorament i informació

L'Ajuntament de Manresa es compromet a que l'oficina d'assessorament i gestió per a la rehabilitació
d'habitatges donarà informació i assessorament als ciutadans en aquesta matèria, en relació amb les
línies d'actuació que són competència del Departament de Medi Ambient i Habitatge, seguint les
instruccions i les directrius establertes per la Direcció General d'Habitatge.
Tercer.

Finançament

El Departament de Medi Ambient i Habitatge es farà càrrec de la despesa originada durant l'exercici 2004
per l'oficina d'informació i assessorament per a la rehabilitació d'habitatges que té establerta l'Ajuntament
de Manresa, mitjançant el pagament de la quantitat de 24.088'-euros, (vint-i-quatre mil vuitanta-vuit), amb
càrrec a la posició pressupostària D/460220400/4315.
Quart.

Tramitació del pagament

La tramitació del pagament de la quantitat esmentada en el Pacte anterior es realitzarà una vegada
l'Ajuntament de Manresa hagi justificat la realització de les tasques previstes mitjançant la presentació a la
Direcció General d'Habitatge d'una memòria explicativa de les activitats. Aquesta memòria s'haurà de
presentar abans del 31 de desembre de 2004. S'hi faran constar les tasques d'assessorament i informació
desenvolupades, i la despesa anyal, la qual s'acreditarà mitjançant la presentació de certificació emesa
per l'òrgan competent. Un cop examinada de conformitat la documentació per part de la Direcció General
d'Habitatge, s'iniciaran les actuacions per ordenar el pagament.
L'Ajuntament de Manresa resta obligat a facilitar tota la informació requerida en relació amb les activitats
que són objecte del present conveni.
Cinquè.

Resolució per incompliment

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

Règim Jurídic

Aquest conveni, per a tot el que no quedi estipulat en les clàusules anteriors, es regirà per la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Setè.

Resolució de controvèrsies

En cas de controvèrsia, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vuitè.

Vigència

Aquest conveni tindrà vigència fins el dia 31 de desembre de 2004.

El senyor Perramon i Carrió explica que aquest és el dictamen conforme la
Generalitat de Catalunya subvenciona l'activitat municipal de l'oficina de rehabilitació
que es desenvolupa a través de la societat municipal Fòrum, SENYORA
Diu que aquest acord és el que es fa cada any i que aquesta vegada hi ha un
increment d'acord amb l'IPC.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat del 24 membres presents, amb
l’abstenció de la senyora Selga Brunet, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.4.2 RATIFICAR EL CONVENI DE SUPORT TÈCNIC PEL DESENVOLUPAMENT
DE SERVEIS LOCALS D'HABITATGE A TRAVÉS D'UN PROGRAMA PILOT
DE CREACIÓ D'UNA OFICINA LOCAL D'HABITATGE, SUBSCRIT ENTRE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, del 3 de desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 30 de juny de 2004, l’Alcalde de l’Ajuntament va signar el 'PROTOCOL
D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA AL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA CAIXA DE
CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT', constant també la
signatura del President de la Diputació de Barcelona i del President de Caixa de
Catalunya. La signatura del document fou ratificada per acord plenari de 20 de
setembre de 2004.
Un dels objectius de l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i Caixa de Catalunya, era el d’establir les bases de col·laboració per portar a
terme un projecte conjunt que permeti dissenyar i gestionar una política d’habitatge
pròpia per al municipi. En desenvolupament d’aquest objectiu, l’Institut d’Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), pertanyent a l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme
i Habitatge, de la Diputació de Barcelona, ha redactat el “Conveni de suport tècnic pel
desenvolupament de serveis locals d’habitatge a través d’un programa pilot de creació
d’una oficina local d’habitatge”.
L’àmbit de col·laboració d’aquest darrer conveni es circumscriu al desenvolupament
d’un Programa Pilot de creació d’una Oficina Local d’Habitatge, amb diverses funcions
(gestió del parc d’habitatges construït, dinamització i intermediació en el parc
d’habitatges de lloguer, entre d’altres), amb una aportació econòmica per part de
l’IUHAL, adreçada a col·laborar amb l’empresa municipal FORUM, SA, atès que
aquesta és l’empresa que gestiona l’Oficina de Rehabilitació.
El conveni de suport tècnic fou signat per l’Alcalde president en data 2 de desembre de
2004, i es troba pendent de ratificació pel Ple municipal
L’article 2.1 de la Llei d’Urbanisme, sobre l’abast de les competències urbanístiques,
atribueix als òrgans administratius les facultats pertinents i necessàries per a regular i
promoure l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge.
L’article 1 de la Llei d’Habitatge, defineix l’objecte i finalitat de la Llei, la de garantir a
tot el territori de Catalunya el compliment del dret constitucional a l'habitatge, i regula i
fomenta les condicions de dignitat, habitabilitat i adequació que han de qualificar els
habitatges, les mesures de protecció per a llurs adquirents o usuaris, les mesures de
foment i el règim disciplinari.
I l’article 37, disposa que els ens locals han d'establir mesures de foment per facilitar
als ciutadans l'exercici del dret constitucional a gaudir d'un habitatge digne i adequat.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions
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interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a
les altres administracions. (...)”.
I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als
deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres.
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, un cop
informat aquest dictamen per la Comissió informativa i de control de Serveis del
Territori, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. RATIFICAR el “Conveni de suport tècnic pel desenvolupament de serveis locals
d’habitatge a través d’un programa pilot de creació d’una oficina local d’habitatge”,
signat per l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, en data 2 de desembre de
2004, annex a aquest Dictamen.
2n. COMUNICAR el present acord a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, INSTITUT
D’URBANISME, HABITATGE, i REHABILITACIÓ."
CLÀUSULES
Primera. L’objecte del present conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, a través de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), i l’Ajuntament de
Manresa per l’adopció de diverses mesures relatives al disseny i provisió, d’acord amb les
necessitats del municipi i la normativa autonòmica d’aplicació, de serveis locals d’habitatge
adreçats a la programació i execució d’actuacions d’habitatge i rehabilitació d’edificis i
habitatges, de mediació en el mercat existent i d’avaluació i observació del seu
desenvolupament.
Segona. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, l’àmbit de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, serà el desenvolupament d’un Programa Pilot de creació d’una
Oficina Local d’Habitatge, a través de les següents actuacions:
—

Estructura i funcionament d’un model d’Oficina Local d’Habitatge
—

—
—
—

Gestió del parc d’habitatges construït
—
—
—

—

Crear un registre d’habitatges desocupats
Crear un registre d’habitatges en mal estat
Crear un registre d’habitatges protegits i establir una metodologia de gestió integral a
efectes d’una possible participació al “Registre Unificat d’ADIGSA”

Dinamització i intermediació en el parc d’habitatges de lloguer
—
—
—

—

Consolidar el treball transversal de “l’Oficina municipal de Mediació” i “l’Oficina
municipal de Rehabilitació” i la possible reconversió en Borsa Local d’habitatge
(serveis de mediació) i en “Oficina Rehabilitadora Col·laboradora” (serveis de
rehabilitació).
Establir un model per la gestió centralitzada dels serveis locals d’habitatge i per la
creació d’una imatge de marca d’Oficina Local d’Habitatge.
Crear un Observatori de l’habitatge del municipi

Revisar el “Programa municipal per l’accés a l’Habitatge”.
Posar en marxa una borsa local d’habitatge.
Estudiar la participació d’aquesta borsa al “Programa de la Borsa Jove de Lloguer” i/o a
la “Xarxa de Mediació per l’Habitatge Social”.

Mobilització i rehabilitació del parc d’habitatges vacant
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—

—

Revisar el “Programa municipal per posar al mercat habitatges desocupats del Nucli
Antic” i el “Programa municipal de rehabilitació d’habitatges per la cessió de l’ús
particular a Forum, SA”
Estudiar la participació als programes supralocals que es creïn (“Programa per l’estudi i
el coneixement de l’estat de conservació del parc d’habitatges de Catalunya”,
“Programa per la Rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges”, “Programa de
cessió d’habitatges desocupats” i “Programa per la rendibilització del parc de lloguer
privat”)

Tercera. El present conveni serà desenvolupat mitjançant actuacions específiques d’acord amb el Programa
d’actuacions anterior que conjuntament establiran les parts signants.
Quarta.

L’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) farà efectiva una única aportació
econòmica de seixanta mil (60.000,00) €, de caràcter plurianual, amb càrrec a la partida funcional
430P0, econòmic 462.50, dels pressupostos de l’exercici de 2005 per import de 36.000,00€ i de
l’exercici de 2006 per import de 24.000,00€ vigent de l’IUHAL. Aquesta aportació anirà adreçada a
col·laborar amb l’empresa FORUM, SA de l’Ajuntament de Manresa a fer front a aquelles despeses
de personal, material i logística que siguin necessàries per al desplegament del conveni i que
estiguin degudament justificades.

Cinquena.L’aportació serà fraccionada i restarà condicionada a l’assoliment dels següents objectius i a la
presentació de la documentació que ho acrediti.
—

Juny 2005 (pagament del 30%)
—
—

—

Desembre 2005 (pagament del 30%)
—
—
—
—
—
—

—

Protocol d’actuació de l’Oficina Local d’Habitatge pel període 2005-2006.
Protocol de gestió d’un o varis registres locals d’habitatges.

Creació d’una borsa local d’habitatge
Conveni amb ADIGSA per participar en el Registre Unificat de sol·licitants d’habitatge
protegit (*)
Conveni amb la Generalitat per integrar la borsa al Programa INJUVE i/o la Xarxa de
Mediació de Lloguer Social (*)
Conveni amb la Generalitat per crear una Oficina rehabilitadora col·laboradora (*)
Posada en marxa del/s registre/s locals d’habitatges.
Posada en marxa de l’observatori local de l’habitatge.

Desembre 2006 (pagament del 40%)
—
—
—
—

Memòria i avaluació de les actuacions realitzades per la borsa.
Memòria i avaluació de les actuacions realitzades com a oficina rehabilitadora.
Memòria i avaluació de les actuacions realitzades pel/s registre/s locals d’habitatge.
Memòria i avaluació de les actuacions realitzades per l’observatori local de l’habitatge

(*) Sempre que, per motius tècnics i de calendari, la subscripció d’aquests convenis sigui possible.
Sisena.

La Diputació haurà de rebre, en suport paper i digital, tota la documentació que s’editi en
relació als treballs objecte del conveni, comprometent-se l’Ajuntament de Manresa a introduir,
en tot el material que s’editi, la referència a la col·laboració de l’IUHAL i la Diputació de
Barcelona i reservant-se aquesta, els drets sobre la publicació dels referits treballs.

Setena.

Per assegurar la coordinació de les iniciatives i actuacions previstes en el present conveni, es
constituirà una Comissió Tècnica de Seguiment integrada paritàriament per representants de
cadascuna de les parts, que tindrà per funció, entre d’altres, la d’acordar els criteris de
col·laboració a nivell operatiu i financer i la d’acordar les especificacions necessàries pel
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni.

Vuitena. El present conveni tindrà vigència, improrrogable, de dos anys.
Novena. En tot allò previst en aquest Conveni, i sense prejudici de la resolució de mutu acord entre
ambdues parts, s’aplicarà l’establert al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de l’ordenament de
Règim Local aplicable. En cas necessari, els tribunals competents seran els de la Jurisdicció
Contenciosa-administrativa del domicili de la Diputació de Barcelona.
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El senyor Perramon i Carrió diu que amb aquest conveni es planteja bàsicament
reforçar l'activitat de l'oficina municipal d'habitatge, introduir alguns elements de la
política d'habitatge que fins ara no s'aplicaven amb prou intensitat, consistents
principalment en treballar més a fons per obtenir habitatges desocupats, que es puguin
oferir al mercat immobiliari; i treballar amb intensitat per desplegar els nous decrets de
la Generalitat de Catalunya, referents a la rehabilitació i al dret d'un habitatge digne.
Explica que la Diputació de Barcelona ha considerat que l'Ajuntament de Manresa, a
través de la societat municipal Fòrum, SA, podia ser un bon lloc per aplicar, com a pla
pilot, aquest conjunt de noves prestacions de l'àmbit de l'habitatge, i està disposada a
subvencionar aquesta aplicació, cosa que possibilitarà que aquest Ajuntament disposi
de més finançament per portar a terme aquesta ampliació en l'àmbit de l'habitatge, per
garantir o per ajudar a que els ciutadans tinguin habitatges dignes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb
l’abstenció de la senyora Selga Brunet, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.2

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME

5.2.1 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE 22.000 EUROS A
FAVOR DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA,
CORRESPONENT A LA SEGONA QUOTA DEL 2004 QUE PERTOCA
ASSUMIR A AQUEST AJUNTAMENT COM A MEMBRE CONSORCIAT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 14 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data 18 de maig
de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al Consorci per a la
Normalització Lingüística.
L'article 22.a dels estatuts que el regulen estableixen que la Generalitat aportarà un
65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels altres ens
consorciats cobreix el 35% restant.
La quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al Consorci per a la
Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 2004 és de 81.367,24 euros
corresponent al 35% del pressupost del Centre de Normalització Lingüística de
Manresa, que és de 246.437,82 euros, i una vegada restada l’aportació de la
Generalitat de Catalunya als cursos bàsics que és de 4.011,00 euros.
L'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització lingüística estableix que
les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de conformitat amb el que
disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer efectiva en un, dos o tres
pagaments anuals.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció juridicoadministrativa de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 14 de desembre de 2004.
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Per tot això, el Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura i Turisme proposa al Ple de la
Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. ACORDAR la despesa de 22.000,00 euros (vint-i-dos mil euros), consistents
en una segona part de la quota com a membre consorciat del Consorci per a la
Normalització Lingüística, corresponent a la part proporcional del 35% del pressupost
per al present any 2004 del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, que
s'adjunta a l'expedient.
SEGON. APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior al
Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i domicili
fiscal al carrer Mallorca, 272, 8a de Barcelona."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció de
la senyora Selga Brunet, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.2.2 APROVAR LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA
D'ACTIVITATS CULTURALS, APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS I
ENCOMANAR A L'AJUNTAMENT D'OLOT LA REALITZACIÓ DELS
TRÀMITS PERTINENTS PER A LA CONSTITUCIÓ D'AQUEST CONSORCI.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 15 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Les ciutats que consten a l’article primer dels estatuts que s’adjunten a l’expedient
han anat establint, des de fa uns anys, diferents mecanismes de col·laboració en el
desenvolupament de polítiques culturals que han madurat fins el punt que, en aquest
moment, es considera adequada la formulació de la proposta de creació d’una entitat
jurídica en forma de Consorci que doni solidesa a aquesta Xarxa d’activitats culturals.
Per aquest motiu, l’Alcalde mitjançant resolució de data 2 de desembre de 2004 va
incoar expedient administratiu previ per tal de determinar la viabilitat i la legalitat de la
creació del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals. Tanmateix, en aquesta
resolució es sol·licitava a la Secretaria que emetés informe sobre la legalitat d’aquesta
proposta i el procediment que s’ha de seguir.
Seguint amb el procediment legalment establert, el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en
sessió celebrada el 25 de novembre de 2004 va adoptar l’acord de constituir i integrarse en l’esmentat Consorci.
Cal que l’Ajuntament de Manresa aprovi també la constitució del consorci i els estatuts
que el regularan, d’acord amb el que disposa la normativa aplicable.
El Cap de la Secció de Cultura de l’Ajuntament ha emès informe favorable a l’interès
de la participació d’aquest Ajuntament en el consorci, així com a la seva conformitat en
el contingut dels estatuts que s’aprovaran inicialment.
Tanmateix, el Secretari de l’Ajuntament ha emès informe de data 15 de desembre de
2004 en el sentit de les previsions que formulava l’esmentada resolució d’alcaldia la
qual conté, alhora, la fiscalització de l’Interventor municipal.
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Aquest informe de secretaria s’ha d’entendre també en el marc dels articles 55 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local i 179 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya en virtut del quals requerirà d’informe preceptiu emès pel Secretari
General de la Corporació per a l’adopció d’aquells acords que requereixin de majoria
absoluta dels membres del Ple de la Corporació.
En el procés de constitució que es derivarà i per raons d’agilitat i eficàcia es considera
oportú encomanar a l’Ajuntament d’Olot la realització dels tràmits pertinents per a la
constitució del consorci.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Juridicoadministrativa dels Serveis a les
Persones en data 15 de desembre de 2004.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa a la Comissió
Informativa dels Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta
per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la constitució del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals i
l’adhesió d’aquest Ajuntament com a membre fundador i de ple dret.
Segon. Aprovar inicialment els estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats
culturals.
Tercer. Sotmetre aquests acords juntament amb els estatuts a informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació, per
tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i suggeriments.
S’entendran aprovats definitivament si en aquest termini no es presenten al·legacions,
esmenes o reclamacions.
Quart. Encomanar a l’Ajuntament d’Olot la realització de tots els tràmits pertinents per
a la constitució del consorci així com, específicament:
— La realització del tràmit conjunt d’informació pública de l’aprovació inicial,
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.
— Habilitar el Registre General de l’Ajuntament de Reus per a la recepció dels escrits
d’al·legacions, esmenes i reclamacions presentats en contra de l’aprovació inicial.
— Informe i proposta de resolució de les al·legacions, esmenes i reclamacions
presentats en contra de l’aprovació inicial.
— Anunci conjunt d’aprovació definitiva i publicació a un sol efecte del text íntegre
dels Estatuts.
Cinquè. Facultar a l’Alcalde de la Corporació per tal que pugui subscriure tots els
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords i tot allò que
s’escaigui per a la constitució del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals.”
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ESTATUTS DEL CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS. (CTXAC)
FONAMENTS
La necessitat de fer més rendibles socialment, professionalment i intel·lectualment les inversions que els
nostres ajuntaments materialitzen en l’àmbit de la cultura, i amb la voluntat de promoure l’intercanvi
d’idees i realitzacions entre les diferents ciutats, des del març de 2001, els ajuntaments de Barcelona,
Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tortosa, Vic i Lleida
col·laboren i donen suport a Transversal, Revista de cultura contemporània, projecte començat en solitari
per la Paeria, i mantenen la voluntat de funcionar com una xarxa d’activitats culturals, específicament
estructurada a l’entorn de les propostes que els Regidors de Cultura i els tècnics d’Arts Visuals i Arts
Escèniques d’aquestes ciutats projecten i executen en el marc de la creació contemporània.
Aquest consorci vol consolidar, ampliar el marc d’intervenció, donar cos jurídic a la Xarxa Transversal i
obrir-la a altres ciutats mitjanes de Catalunya, que com les que integren avui la xarxa, vulguin assumir el
risc de la producció de noves propostes, especialment en l’àmbit de la creació i cultura contemporànies,
que comparteixin el sentiment que tot el territori és igualment generador i receptor de propostes en el
terreny de la creació, que promoguin la intervenció de la administració pública en el reequilibri dels serveis
culturals que reben els ciutadans, i que considerin el projecte Transversal, Revista de cultura
contemporània com el reflex de l’esperit que inspira aquestes ciutats i com element d’anàlisi i reflexió
constant de la nostra cultura actual.
Aquesta voluntat ha de permetre:
— Compartir les experiències, la informació, les programacions, les eines de gestió i tot allò que pugui
ésser útil per a l’optimització de l’activitat particular de cada ciutat i general del país.
— Endegar polítiques, programes i projectes culturals que amb la implicació dels diferents ajuntaments
esdevinguin productes qualitativament i quantitativament importants.
— Fer servir l’associació per optimitzar al màxim les activitats, programes i projectes particulars de
qualitat de cada ciutat i aquells que la xarxa decideixi produir.
— Difondre en el territori les produccions pròpies de qualitat dels diferents ajuntaments així com les
coproduccions i activitats de la pròpia xarxa, creant canals estables d’informació, difusió i consum.
— Afavorir la creació pròpia i la general del país impulsant, entre tots, accions i polítiques de promoció,
producció i difusió dels nostres creadors i les seves obres.
Per tot això proposem la creació del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals que es regirà pels
següents Estatuts:
Article 1
Amb la denominació de Xarxa d’activitats culturals “CTXAC” es constitueix un consorci a l’empara del que
preveu l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim Local, amb el nou
redactat efectuat per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i pel text refós de
la Llei municipal de règim local de Catalunya aprovada pel decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
1. El Consorci transversal, Xarxa d’activitats culturals, “CTXAC”, es constitueix com a entitat pública de
caràcter associatiu, integrada pels següents membres:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Granollers
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de La Seu d’Urgell
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Perpinyà
Ajuntament de Vic.
Ajuntament de Sant Cugat
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Article 2
1. Només es podran adherir al Consorci altres administracions públiques i entitats privades sense ànim
de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci.
2. Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment:
1) Sol·licitud formal per part del membre interessat, dirigida al president del Consorci.
2) Informe de la gerència o presidència on es valori la candidatura segons els aspectes prefixats pel
Consell Directiu on s’avaluï l’activitat cultural del municipi o ens candidat.
3) Exposició de l’informe davant el Consell Directiu.
4) Votació del Consell Directiu.
5) Per ser admès un nou membre caldrà el vot unànime dels presents.
6) Comunicació formal al candidat de la decisió acordada.
7) En cas d’acceptació, s’aprovarà el corresponent conveni d’adhesió.
Article 3
1. El “CTXAC” gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per crear i
gestionar serveis i activitats d’interès local, dintre de l’àmbit de les seves finalitats estatutàries
definides.
2. El present consorci té caràcter local, per tant, el seu funcionament i actuació es regirà pels presents
estatuts i per la normativa de règim local.
Article 4
1. El domicili del Consorci és a Olot, carrer Sant Esteve 29, “Can Trincheria”.
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors i el caràcter rotatiu de la presidència, aquest
domicili podrà variar establint-se sempre en algun dels municipis integrants de la xarxa. El canvi de
domicili serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els ens
consorciats, publicar-lo en el BOP i el DOGC i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració
local.
Article 5
La duració del Consorci serà indefinida.
Article 6
L’objecte i finalitats del CTXAC són:
a) Prestar serveis culturals als municipis integrants de la xarxa.
b) Incentivar l’intercanvi d’iniciatives culturals entre els diversos municipis i altres elements integrants de
la xarxa.
c) Facilitar el reequilibri territorial dels serveis culturals als ciutadans.
d) Optimitzar els recursos materials i humans que cadascun dels municipis destina als serveis culturals.
e) Promoure iniciatives de producció en tots els àmbits de la creació contemporània: arts visuals,
escèniques, musicals, multimèdia, literària, etc.
f) Captar recursos externs provinents d’altres administracions o esponsors privats.
g) Editar tota mena de publicacions, en qualsevol suport, especialment adreçades al debat sobre la
creació contemporània.
h) Facilitar l’intercanvi entre els gestors culturals, tècnics i polítics, de les ciutats integrants del Consorci.
i) Promoure i organitzar cursos de formació en matèria de gestió cultural.
j) Coordinar els esforços o objectius de les persones i de les entitats interessades a aconseguir els
mateix que el Consorci declara com a propis, o bé d’altres anàlegs o concomitants, i estimular la seva
participació.
k) Qualsevol altre finalitat que els membres consorciats vulguin encomanar-li en el terreny de la cultura.
Article 7
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:
a) El Consell Directiu
b) El President
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c) La Comissió Permanent
d) La Gerència
Article 8
1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent:
a) President/a: l’alcalde, o per delegació, el regidor o regidora de cultura d’una de les ciutats que
integren la Xarxa d’activitats culturals.
b) President d’Honor: En reconeixement del paper impulsor de la xarxa que ha exercit l’Ajuntament de
Lleida, recaurà en l’alcalde, o per delegació, en el regidor/regidora de cultura de l’Ajuntament de
Lleida.
c) Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat, i un representant designat per la
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
d) El gerent/a del Consorci.
2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del seu càrrec,
correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixin aquests Estatuts, a l’òrgan
competent de cadascun dels ens consorciats.
Article 9
Són atribucions del Consell Directiu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Nomenar el gerent.
Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions.
Aprovar l’Inventari de béns del Consorci.
Disposar i alienar béns i drets del Consorci.
Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
Censurar els comptes.
Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci i la seva separació.
Modificar els Estatuts.
Aprovar Ordenances generals i ordenances fiscals.
Dissoldre el consorci i liquidar-lo.
Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions complementàries.
Controlar els òrgans de govern.
Aprovar el programa d’actuació del consorci i la memòria formulada pel gerent anualment.
Aprovar les operacions de crèdit i tresoreria.
Acceptar donacions, llegats i herències en favor de l’inventari de béns del consorci.
Aprovar la contractació d’obres i serveis que superin del 15% dels recursos ordinaris del pressupost
del Consorci.
q) Autoritzar les despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost del consorci
Article 10
1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, dues vegades l’any, una vegada per semestre.
2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot convocar sessió extraordinària,
per pròpia iniciativa, o a petició d’un terç dels membres del consell directiu.
2. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts,
3. s’acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals. En el cas de les
convocatòries, s’efectuaran 10 dies abans de la seva celebració.
4. Com a especificitat, es permet la delegació del vot, de forma expressa, d’un membre del Consell
Directiu en un altre membre del mateix, així com la delegació del vot, de forma expressa, d’ un
representant de cada Corporació consorciada en un altre representant extern, per ell designat.
Article 11
1. La presidència l’exerciran alternativament, per períodes de mig any, els presidents dels ens locals
consorciats.
2. La presidència del primer període, correspondrà a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot, o regidor de
cultura del mateix Ajuntament, en qui delegui.
L’elecció del president dels successius períodes s’efectuarà per acord adoptat per majoria dels
membres del Consell Directiu.
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3. El President del Consell Directiu ho serà també del Consorci, i en serà representant a tots els efectes, i
podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals
i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades,
físiques i jurídiques.
Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les delegacions que estimi
pertinents en favor del President d’Honor, la Comissió Permanent, o del gerent del Consorci.
Article 12
Són atribucions del President:
a) Representar el Consorci.
b) Redactar l’ordre del dia, convocar, presidir i aixecar les sessions i dirimir els empats amb el vot de
qualitat.
c) Ordenar la publicació dels acords del Consorci.
d) Nomenar , separar i sancionar el personal.
e) Aprovar els actes d’execució del pressupost.
f) Exercir accions judicials i administratives en cas d’ urgència.
g) Aprovar la contractació d’obres i serveis, que no superin l’import del 15% dels recursos ordinaris o no
afectin més d’un exercici econòmic.
h) Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
Article 13
La Comissió Permanent estarà formada per:
a)
b)
c)
d)
e)

El President
El Regidor/Regidora que ha exercit de President, per delegació, en el període anterior
El Regidor/Regidora que exercirà de president en el període següent
El President d’Honor.
El Gerent, en veu i sense vot, que n’exercirà de secretari, per delegació del secretari del Consorci.

Article 14
Són atribucions de la Comissió Permanent:
a)
b)
c)
d)
e)

Assistir i aconsellar al President en les decisions que aquest cregui necessari
Vetllar per la continuïtat i execució dels projectes, especialment els de llarga durada.
Controlar el compliment del programa d’activitats
Proposar al Consell Directiu l’aprovació del pressupost
Proposar al Consell Directiu la redacció del reglament de règim interior que desplegui aquests
Estatuts.
f) Proposar al Consell Directiu l’admissió de nous membres al Consorci.
g) Proposar al Consell Directiu la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions
complementàries.
h) Presentar a aprovació del Consell Directiu el programa d’actuació del consorci i la memòria formulada
pel gerent anualment.
Article 15
1. La Comissió Permanent és reunirà un cop a cada dos mesos com a mínim.
4. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, s’acomodarà al que disposa la
legislació de règim local per als plens municipals.
5. Els acords es prendran per majoria simple dels membres de la Comissió, tenint en compte, en cas
d’empat, el vot de qualitat del President.
Article 16
1. El Consell Directiu nomenarà un gerent, que haurà d’estar professionalment capacitat per exercir el
càrrec, i tindrà la consideració de personal eventual del Consorci.
2. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li encomani o delegui
el Consell Directiu:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Executar els acords de la Comissió Permanent i del Consell Directiu
Exercir la direcció superior del personal
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres
Elaborar l’avantprojecte del pressupost
Elaborar el programa d’activitats i formular la memòria de la tasca realitzada en cada exercici
econòmic
Proposar els actes d’execució del pressupost
Proposar un pla anual d’adquisicions
Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost.
Ordenar pagaments.
Assumir la representació de la xarxa en les funcions externes de caràcter tècnic.
Assistir a les sessions del Consell Directiu amb veu però sense vot.

Article 17
Els actes administratius que emanen del President, de la Comissió Permanent o del Gerent, no posen fi a
la via administrativa i seran susceptibles de recurs d’alçada davant el Consell Directiu, d’acord amb les
disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Els actes del Consell Directiu posen fi a la via administrativa i s’hi podrà interposar, si s’escau, recurs
contenciós administratiu d’acord amb les disposicions de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosaadministrativa.
Article 18
Els acords adoptats amb les formalitats i els quòrums exigits per la llei i els estatuts, obligaran als ens
consorciats en la mesura que els afecten.
Article 19
Actuaran com a secretari i interventor del Consorci, els qui decideixi el Consell Directiu d’entre els
funcionaris que ho siguin d’algun dels Ajuntaments del Consorci, o persona en qui aquests funcionaris
expressament deleguin.
Article 20
El règim econòmico-financer del consorci, serà el que estableix la normativa vigent per als ens locals en
matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.
Article 21
La hisenda del CTXAC estarà constituïda per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aportacions dels ens consorciats, determinades en el moment de l’aprovació del pressupost anual.
Preus públics que puguin establir i percebre per a la prestació de serveis i activitats.
Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
Préstecs i emprèstits.
Adquisicions a títol lucratiu en favor seu.
Altres recursos que la legislació d’hisendes locals reconeix en favor de les entitats supramunicipals.

Article 22
1. Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic a tots els efectes.
2. Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i les adquisicions
patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del consorci.
3. Els acords del consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part dels ens consorciats
han de ser adoptats per majoria del Consell Directiu.
Article 23
El CTXAC elaborarà i aprovarà anualment un pressupost, que s’ajustarà a la normativa vigent sobre
hisendes locals. El gerent en prepararà l’avantprojecte, basant-se en les aportacions determinades
segons l’article anterior, i, quan el President i l’Interventor hagin emès el seu informe, s’elevarà al Consell
Directiu per a la seva aprovació.
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Article 24
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del consorci serà el de la comptabilitat pública local.
La contractació del consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les administracions públiques, i la
prestació de serveis s’atendrà a la normativa reguladora dels serveis públics locals.
Article 25
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i titularitat
originària.
2. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats
seran les que constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les finalitats
estatutàries del Consorci.
3. Els béns adquirits pel CTXAC s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les normes
reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns.
Article 26
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se’n, sempre que doni un preavís al mateix Consorci
abans de la finalització de l’exercici en curs, que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i
els compromisos anteriors i que en garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà el Consell Directiu per tal d’impulsar,
si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes, o eventualment, la dissolució del
Consorci.
Article 27
La modificació dels presents Estatuts, requerirà la prèvia aprovació, per majoria absoluta, del Consell
Directiu, i es seguirà amb el mateix procediment que per a la seva aprovació, d’acord amb l’article 313 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Article 28
El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Per acord dels dos terços dels ens consorciats.
b) Per impossibilitat de continuar en funcionament.
c) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el consorci esdevé inoperant, previ acord
per majoria unànime dels restants.
d) Per incompliment de l’objecte.
e) Per transformació del consorci en un altre ens.
Article 29
L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del consorci i també la reversió a cada entitat
consorciada dels seus béns i drets, i s’ha de determinar l’assumpció de les obligacions respectives.
Disposició final
Els presents estatuts es publicaran en els Butlletins oficials de la província corresponents, entraran en
vigor el dia següent de la publicació extractada dels mateixos al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

El senyor Fontdevila i Subirana explica que amb aquest dictamen es proposa que
Manresa s'incorpori a una xarxa d'activitats culturals formada per municipis mitjans del
país, que ja fa anys que estan provant de trobar fórmules de relació. Recorda, en
aquest sentit, l'episodi—al qual ja no en farà més referència—previ a la inauguració de
l'Eix transversal, que va ser l'intent de fer viure durant dues temporades l'existència
d'una orquestra transversal.
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Diu que, a poc a poc, els ajuntaments que estaven situats en el recorregut d'aquesta
carretera, des de Girona, Vic, Manresa i Lleida van coincidir en altres propostes, la
primera de les quals va ser la d'una revista que es deia Transversal, que va impulsar la
Paeria, des de Vic, i que ha tingut continuïtat fins al dia d'avui.
Explica també que a poc a poc, aquesta proposta i d'altres van provocar la suma
d'altres municipis, de vegades més allunyats de l'Eix Transversal, i, des de sensibilitats
diferents, es va començar a treballar sobre aspectes vinculats a la difusió de les arts
plàstiques i escèniques.
Continua dient que després d'alguns anys de treball s'intenta formalitzar aquest
aspecte, que ja es considera prou madur, perquè esdevingui un consorci entre iguals,
al qual es convida, per una banda, a l'Ajuntament de Barcelona, que en seria membre
nat, d'altres com els de Figueres, Girona, Granollers, Igualada, Lleida i Manresa; i
encara d'altres com el d'Olot, Vilanova i la Geltrú, i des de Perpinyà fins a Tortosa.
Diu que això significa que la pluralitat política d'aquesta xarxa és més que evident i,
per tant, aquest aspecte no és el que la fa rellevant, sinó el desig de compartir
projectes, propostes i informacions, cosa que possibilita que els municipis puguin fer
coses, que evitin la macrocefàlia barcelonina.
Afirma que és important que els tècnics, d'una banda, i els artistes, creadors i
escriptors, d'una altra, puguin trobar canals on es reconeguin, sense haver de passar
sempre pel circuit que suposa la capital de Barcelona, això des del respecte i la
participació d'aquella ciutat, que considera molt important.
Explica que un dels projectes que haurà d'atendre el govern Generalitat de Catalunya
durant l'actual mandat és aquest treball sobre el territori, cosa que no es pot fer
d'esquena als ajuntaments ni tampoc amb l'única realitat que són les Diputacions
provincials.
Fa notar que les diputacions, a les quals es convida habitualment en aquestes
trobades, participen d'una xarxa entre municipis, i opina que aquest mitjà pot ser una
eina de treball molt útil en el futur si s'aproven els estatuts, a fi que finalment siguin tots
membres de ple dret d'aquesta xarxa, per a la constitució de la qual demana el vot
afirmatiu dels membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb
l’abstenció de les senyores Sensat Borràs i Riera Monserrat, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86,
de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.3

REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACÓ

5.3.1 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PEL REGIDOR DELEGAT
D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA EN DATA 9 DE DESEMBRE DE
2004, PEL LA QUAL S'ACCEPTA LA SUBVENCIÓ DE 120.650 EUROS
CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL
SOSTENIMENT DURANT EL CURS 2003-04 DELS CENTRES D'EDUCACIÓ
PREESCOLAR DE TITULARITAT MUNICIPAL.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Per Resolució del regidor delegat d’Hisenda i promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Manresa, de data 9 de desembre de 2004, es va resoldre el següent:
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'L'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat, concretament a
la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció assistencial i
educativa a infants menors de tres anys.
Vist el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 i signat el 18 de
gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre d'educació infantil de 1r. cicle
"El Solet", de titularitat municipal.
Des del curs 2002-03 estant funcionant els centres d’educació preescolar de titularitat
municipal “L’Estel” i “La Lluna”.
Vistos els convenis entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per la creació dels centres d’educació
preescolar de titularitat municipal de 1r cicle “Renaixenca (L’Estel)” i “Serra i Húnter
(La Lluna)” signats en data 21 de juliol de 2003 i convalidats pel Ple de l’Ajuntament
de Manresa en data 15 de setembre de 2003.
La Resolució de la Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya de data 9 de
novembre de 2004 i, publicada al DOGC núm. 4260 per la qual s’atorga una
subvenció de 120.650,00 euros per al sosteniment dels centres d’educació preescolar
de titularitat municipal de Manresa.
En el punt tercer de l’esmentada resolució estableix que per poder efectuar-se el
lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual
s’accepta l’esmentada subvenció.
Consideracions legals
El que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i a l'article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció jurídicoadministrativa de l’Àrea de Serveis
a les Persones en data 9 de desembre de 2004.
D’acord amb les atribucions conferides per delegació de l’alcalde president
mitjançant resolució de vint de juny de 2003.
Resolc:
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
120.650,00 euros (cent vint mil sis-cents cinquanta euros), concedits pel Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment durant el curs 2003-04
dels centres d’educació preescolar de titularitat municipal següents:
- EEI El Solet ............................................................
- EEI Renaixença (L’estel) .......................................
- EEI Serra i Húnter (La Lluna) ................................

11.400,00 euros
70.300,00 euros
38.950,00 euros

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió
que tingui lloc per tal que la ratifiqui.'
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l'adopció del següent:
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ACORD
Donar-se per assabentat aquest Ple de la Corporació de la Resolució dictada en data
9 de desembre de 2004 i que queda transcrita a la part expositiva del present dictamen
i RATIFICAR-LA."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció de
les senyores Guillaumet Cornet, Sensat Borràs i Riera Monserrat, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.4

REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS

5.4.1 REVISAR LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI
D'EXPLOTACIÓ
DE
LES
PISCINES
MUNICIPALS
I
INSTAL.LACIONS ANNEXES, ADJUDICAT A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ
MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, del 25 de
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 14 de març
de 1979, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI
D’EXPLOTACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS ANNEXES, a
favor de l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de desembre de
2001, va acordar modificar la concessió administrativa esmentada, en el sentit
d’ampliar l’objecte de la concessió, adscriure a la concessió el nou edifici de serveis
construït per l’Ajuntament i actualitzar el règim d’inversions i prestacions a realitzar en
el marc de la concessió.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 35450/29.09.2004, sol·licitant
a l’Ajuntament l’increment de tarifes per als exercicis 2004/2005), subscrita pel senyor
Gaspar Ventura Meseguer, en representació de l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA,
adjudicatària de la concessió administrativa del SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LES
PISCINES MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS ANNEXES.
Atesos els informes emesos pel Director de l’Àrea de Serveis a les Persones en data 8
d’octubre de 2004, pel cap de la Secció de Tresoreria en data 23 de novembre de
2004 i pel cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial en data 25
de novembre de 2004.
De conformitat amb la clàusula 16 del plec de clàusules addicionals que regulen la
concessió.
El regidor delegat d’Esports, proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar les tarifes de la concessió administrativa del SERVEI
D’EXPLOTACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS ANNEXES,
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adjudicat a l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA (G-08621310 – C. Vidal i Barraquer, 1
08241 Manresa), per al període de temps comprès entre la notificació d’aquest acord i
la data de formalització del nou contracte de concessió administrativa per a la gestió
del complex esportiu de les piscines municipals.
SEGON. Fixar el règim tarifari de la concessió, segons el detall que figura en els
quadres següents:
Quota d’Inscripció:
Quota preinfantil (de 0 a 5 anys)
Quota infantil ( de 6 a 15 anys)
Quota per adults ( de 16 a 64 anys)
Quota per a gent gran i pensionistes
Quota familiar ( a partir del 3r membre)
Abonaments mensuals:
Abonament general per adult
Abonament general infantil
Abonament general per a gent gran o pensionista
Abonament general per a disminuïts
Abonament general familiar (parella + 1 membre infantil)
Abonament general familiar (parella + 1 membre júnior)
Abonament general familiar (parella + 2 membres infantils)
Abonament general familiar (parella + 2 membres júniors)
Abonament matinal
Abonament migdia
Caps de setmana:
Abonament infantil
Abonament adult
Abonament gent gran i/o pensionistes
Entrades puntuals:
A tot el complex per a infantil
A tot el complex per a adult
A tot el complex per a gent gran i/o pensionistes
Infantil
Adults
Gent gran i/o pensionistes
Abonaments anuals:
Abonament general per adult
Abonament general infantil
Abonament general per a gent gran o pensionista
Abonament general per a disminuïts
Abonament general familiar (parella + 1 membre infantil)
Abonament general familiar (parella + 1 membre júnior)
Abonament general familiar (parella + 2 membres infantils)

Tarifa
exempt
34,00 euros
50,00 euros
34,00 euros
34,00 euros
Tarifa
29,50 euros
23,00 euros
22,10 euros
23,00 euros
24,80 euros
24,80 euros
24,80 euros
24,80 euros
25,00 euros
23,50 euros
Tarifa
11,75 euros
14,40 euros
11,75 euros
Tarifa
4,70 euros
7,50 euros
4,70 euros
3,10 euros
3,70 euros
3,10 euros
Tarifa
320,00 euros
250,00 euros
240,00 euros
250,00 euros
270,00 euros
270,00 euros
270,00 euros
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Abonament general familiar (parella + 2 membres júniors)
Abonament matinal
Abonament migdia
Abonament cap de setmana adults
Abonament cap de setmana infantils
Abonament cap de setmana gent gran

270,00 euros
275,00 euros
259,00 euros
158,00 euros
130,00 euros
130,00 euros

TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació d’aquest expedient."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció de
les senyores Guillaumet Cornet i Riera Monserrat, per absència de la Sala en el
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28
de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.4.2 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA I EXPLOTACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE MANRESA, APROVAR L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ, AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA
PLURIANUAL I CONVOCAR EL CONCURS PÚBLIC.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, del 14 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. El Pla d’Actuació Municipal 2004-2007, en el seu capítol relatiu a Esports defineix
com a objectiu 1.1 la necessitat de renovar les Piscines Municipals, conjuntament
amb l’entitat que n’obtingui la concessió. En concret preveu la construcció d’un nou
edifici per encabir dues piscines cobertes, una de 51,5x21 m i una altra de 14x21 m,
que substitueixin l’actual piscina olímpica a l’aire lliure.
Així mateix, dins l’objectiu 2 del capítol d’Esports relatiu a la planificació de la xarxa
d’equipaments esportius de la ciutat, el PAM preveu la redacció i aprovació del
projecte de remodelació integral de les piscines municipals. En aquest sentit, uns
primers passos per a la materialització d’aquest objectiu han estat l’aprovació del
projecte de gestió del nou complex esportiu de les piscines municipals per resolució
d’alcaldia de 16 d’abril de 2004 i l’aprovació definitiva en data 23 de juny de 2004
del projecte executiu d’ampliació de les piscines municipals.
II. La cap de la Secció d’Esports i el cap de la Secció de Contractació de l’Ajuntament
han emès un informe conjunt en data 14 de desembre de 2004, en relació amb la
contractació de la concessió administrativa de construcció i explotació del nou
complex esportiu de les piscines municipals de Manresa.
III. El cap de la Secció de Tresoreria ha elaborat el corresponent pressupost
d’explotació dels serveis i obres a contractar i ha analitzat la viabilitat econòmica de
la concessió, segons estudi que figura a l’expedient.
IV. Les dades bàsiques del contracte són les següents:
a)

Objecte. L’objecte del contracte de concessió administrativa està constituït per:
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— L’execució de l’obra prevista en el Projecte executiu d’ampliació de les
piscines municipals de Manresa, aprovat definitivament de manera
automàtica amb efectes des del dia 23 de juny de 2004.
— La redacció dels projectes tècnics i l’execució de les obres consistents en la
construcció d’unes piscines d’estiu, zona d’aparcament, accessos i
instal·lacions exteriors.
— La redacció d’un projecte i l’execució de l’obra d’acabament de la planta
primera de l’edifici de serveis (sala d’activitats), amb ampliació de la
superfície útil destinada a serveis esportius i complementaris per a la millora
de la salut i el benestar.
— L’explotació dels serveis públics esportius i d’altres de complementaris que
resultin de la gestió del complex esportiu de les piscines municipals.
— La cessió gratuïta d’espais i instal·lacions a favor del Club Natació Manresa.
— La gestió i explotació dels serveis accessoris del complex esportiu de les
piscines municipals de Manresa.
Aquest objecte contractual té les codificacions següents a la Classificació
estadística de productes per activitats (CPA-2002):
— 4523. Treballs generals de construcció d’instal·lacions esportives.
— 45211. Treballs de construcció d'immobles (obres de nova planta,
d'ampliació, modificació i renovació).
— 9261. Serveis de gestió d’instal·lacions esportives.
b)

Termini de la concessió. El contracte tindrà una durada de quaranta (40) anys,
comptats a partir la data de formalització del contracte. El termini indicat podrà
ser reduït pels licitadors en la seva oferta o bé ampliat d’acord amb els termes
que figuren a la clàusula 125a del plec de clàusules que regula la concessió.

c)

Despeses de primer establiment. Les despeses de primer establiment figuren
detallades a l’annex XII del plec de clàusules. Aquestes despeses s’hauran
d’executar tal com s’indica a continuació:
1. A l’inici de la concessió:
— Execució del Projecte d’ampliació de les piscines municipals de Manresa
(capítol IV del plec de clàusules), amb una valoració de 7.203.998,54 €,
inclòs l’IVA.
— Actuacions relatives a l’acabament de la planta primera de l’edifici de serveis
(capítol VI del plec de clàusules), amb una valoració de 190.903,00 €, inclòs
l’IVA.
— Pagament a l’anterior concessionari relatiu a la part no amortitzada dels
béns i obres existents a l’edifici de serveis que s’adscriu a la concessió
(segons apartat e de la clàusula 111a del plec), amb una valoració de
81.478,00 €.
2. A partir de l’any 2009:
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— Execució de les obres de construcció de les piscines d’estiu, zones
d’aparcament, accessos i instal·lacions exteriors (capítol V del plec de
clàusules), amb una valoració de 2.243.139,11 €, inclòs l’IVA.
d)

Cànons de la concessió a favor de l’Ajuntament de Manresa. L’Ajuntament de
Manresa percebrà del concessionari els cànons següents:
1. Cànon anual fix. El cànon anual fix que haurà de satisfer el concessionari
serà aquell que figuri en la seva proposta de licitació. L’import mínim
d’aquest cànon fix serà de dotze mil euros (12.000,00 €) anuals.
2. Cànon anual variable. L’import del cànon anual variable també s’establirà a
l’acord d’adjudicació de la concessió, segons l’oferta presentada per
l’adjudicatari i haurà d’equivaler com a mínim al cinquanta per cent (50%)
dels beneficis anuals després d’impostos, obtinguts per l’adjudicatari com a
conseqüència de l’explotació de la concessió.
3. Cànon en concepte de promoció esportiva. El concessionari haurà de
satisfer anualment a l’Ajuntament un cànon en concepte promoció esportiva.
El destí del cànon previst en aquest apartat quedarà afectat al finançament
municipal de programes de promoció esportiva, programes d’esport escolar
o de lleure esportiu per a infants i joves, programes d’activitats
fisicoesportives adreçats a col·lectius amb dificultats socials per accedir a la
pràctica esportiva, programes de suport a l’esport reglat i competicions
esportives d’alt nivell que l’Ajuntament consideri d’interès ciutadà.
L’import d’aquest cànon serà com a mínim del tres per cent (3%) del total
dels ingressos obtinguts pel concessionari durant l’exercici immediatament
anterior, millorable a l’alça pels licitadors fins un màxim d’un sis per cent
(6%).

Consideracions jurídiques
1. Naturalesa jurídica del contracte i legislació aplicable. D’acord amb allò que disposa
l’article 6 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
(TRLCAP, en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
atès que l’objecte del contracte conté prestacions pròpies de més d’un contracte
administratiu, la naturalesa de la relació que vincularà l’adjudicatari amb
l’Ajuntament, serà la d’una concessió administrativa de gestió de serveis públics,
regulada als articles 154 i següents del TRLCAP, 258 i següents del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en endavant), aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 243 i següents del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS, en endavant), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.
En ser la prestació relativa a l’execució d’unes obres i la posterior gestió del servei
públic concedit la que té més importància des del punt de vista econòmic, el
contracte adquireix la naturalesa abans indicada.
El servei concedit seguirà ostentant en tot moment la qualificació de servei públic de
l'Ajuntament de Manresa, el qual podrà modificar lliurement les seves
característiques per motius d'interès públic.
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Pel que fa a la legislació aplicable, el contracte es regeix quant a la seva preparació,
adjudicació, efectes i extinció, per l'esmentat TRLCAP i per les seves disposicions de
desenvolupament.
2. Modalitat de gestió del servei. Quant a la forma de gestió del servei, el TRLCAP, en
el seu article 156 lletra a), la LRBRL, en el seu article 85.2 lletra B, el TRLMRLC, en
el seu article 249.3, i el ROAS, en el seu article 188.3, enumeren les diverses
modalitats de gestió de serveis públics, i entre les modalitats de gestió indirecta
assenyalen la concessió, la qual és aplicable a les activitats pròpies dels serveis
objecte de contractació. Alhora es compleix el requisit que la prestació dels serveis
no impliqui exercici d’autoritat, tal com preceptua l’article 85.3 de la LRBRL.
3. Contingut del plec de clàusules i necessitat d’informes preceptius. El plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques incorpora el contingut mínim
preceptiu que fixen els article 67 i 68 del Reglament general de la Llei de Contractes
de les administracions públiques i 232.1 del ROAS, i s’adequa bàsicament a la
regulació de la concessió administrativa que fan aquests mateixos Reglaments i a la
legislació sobre contractació i gestió de serveis públics aplicable a l’administració
local.
És necessari l’informe preceptiu del secretari i l’interventor de la Corporació abans
de l’aprovació del plec per part de l’òrgan municipal competent, de conformitat amb
l’article 275.1 lletra c) del TRLMRLC.
4. Procediment i forma d’adjudicació. El contracte s’adjudicarà pel procediment obert i
sota la forma de concurs, previst i regulat en els articles 74 i 85 i següents del
TRLCAP i preceptes concordants del RGLCAP.
L’Ajuntament tindrà alternativament la facultat d’adjudicar el contracte a la
proposició més avantatjosa, atenent els criteris de selecció i valoració establerts a la
clàusula 163a del plec o declarar desert el concurs si cap de les ofertes satisfà els
seus interessos. La facultat de declarar desert el concurs s’haurà de motivar en
aplicació dels criteris previstos a l’esmentada clàusula.
5. Òrgan competent. Per raó del termini i despeses de primer establiment del
contracte, l’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules administratives i
l’expedient de contractació és el ple de la Corporació, de conformitat amb el que
disposa l’article 22.2 lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Esports, proposo al ple de la corporació l’adopció
del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que
ha de regir la concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex
esportiu de les piscines municipals de Manresa.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa indicada al
punt anterior, per un termini de quaranta anys i un pressupost d’explotació per a
l’exercici 2005 d’1.132.127,22 € (període d’1 de juny a 31 de desembre), que conté el
plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, a adjudicar mitjançant
concurs públic mitjançant procediment obert, de conformitat amb l'article 159.1 del Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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TERCER. Autoritzar, de conformitat amb l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la modalitat de despesa plurianual en relació amb el compromís
de despesa per import de 3.358.008,69 € que l’Ajuntament de Manresa assumeix amb
motiu de les transferències de capital que s’han de realitzar al futur concessionari per a
l’execució del Projecte d’ampliació de les piscines municipals (clàusula 124a del plec
que regeix la concessió).
QUART. Aprovar la següent distribució i finançament de la despesa plurianual aprovada
en el punt anterior d’aquest acord:
EXERCICI
2005
2006
2007
2008
TOTAL

ANUALITAT (€)
1.255.109,00
1.137.706,05
482.596,82
482.596,82
3.358.008,69

Subvenció Diputació
Barcelona
450.759,00
450.759,16
--901.518,16

FINANÇAMENT (€)
Subvenció Generalitat
Catalunya
204.350,00
204.350,00
--408.700,00

Crèdit entitats
financeres
600.000,00
482.596,89
482.596,82
482.596,82
2.047.790,53

CINQUÈ. Condicionar suspensivament l'eficàcia i executivitat de l'adjudicació del
contracte a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l'estat de despeses
del pressupost municipal per a l'exercici de 2005, de conformitat amb allò que preveu
l'article 69.4 del TRLCAP.
SISÈ. Convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 78 del TRLCAP.
SETÈ. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
a l’acompliment de l’expedient."
El senyor Gozalbo i Fuertes presenta el dictamen dient que es tracta de l'aprovació
d'un plec de clàusules complex, molt ampli i molt treballat, raó per la qual dóna les
gràcies als tècnics que l'han elaborat tant pel que fa a la part econòmica, com a
l'esportiva i la jurídica de l'expedient.
Diu que el procés ha estat molt complicat, però que finalment es presenta al Ple
aquest plec de clàusules que ha trigat més del previst per la seva complexitat.
Comenta que estem en una situació transitòria, ja que la concessió va finalitzar el 12
d'abril i ara cal renovar-la, i explica que es tracta, en definitiva, d'intentar executar un
projecte executiu que es va aprovar al mes d'abril, de renovació completa i absoluta de
les actuals Piscines municipals, tret de l'equipament de serveis, que és nou de fa dos
anys.
Manifesta que es construiran les noves piscines que la ciutat es mereix, ampliant-ne
l'espai, a fi que tots els usuaris s'hi trobin de gust i s'identifiquin amb aquest espai
esportiu.
Comenta que aquest plec de clàusules prové d'un altre que es va aprovar l'any 1978 o
1979, que només contenia vint-i-set clàusules, que bàsicament fixava el període de la
concessió en vint-i-cinc anys—que finalitzen aquest any—i que deixava aquest servei
al risc i ventura de l'empresa concessionària, mentre l'Ajuntament de Manresa
aportava la llum i l'aigua.
Explica també que l'entitat Club Natació Manresa no havia de pagar cànons ni realitzar
inversions en aquest equipament i que existien unes tarifes no públiques, però sí
aplicades als socis de l'entitat.
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Diu que ara es canvia completament de model, ja que s'exigirà a l'adjudicatari que faci
inversió; s'ampliarà la concessió fins a quaranta anys; s'establiran uns cànons, que
explicarà més endavant; i finalment, es crearan abonaments, que es classificaran en
dos nivells, però que no seran la figura que permetia uns usos molt barats.
Manifesta que tot això té l'objectiu de garantir la qualitat del servei, ja que considera
que, tenint en compte que les piscines municipals són un servei obligatori, no poden
tenir uns nivells de qualitat tan baixos com els actuals, que són conseqüència de
moltes circumstàncies que s'han produït durant anys i de la manca d'inversió que hi ha
hagut durant molt de temps.
A continuació fa una síntesi de les característiques del plec de condicions dient que el
període de la concessió és de quaranta anys i que s'amplia l'espai de les instal.lacions
passant de 10.807 metres quadrats a 13.340, com a conseqüència de la reordenació
del sector de la Fàbrica Nova, una part del qual passarà a unir-se al de les Piscines.
Continua dient que també hi haurà una ampliació de la làmina d'aigua coberta, que
actualment té una extensió de 652 metres quadrats, que passaran a ser 1.396, doblant
així el volum d'aigua escalfada per a l'hivern, que s'utilitza durant deu mesos a l'any.
Insisteix, doncs, en que no es tracta només d'una renovació d'aquest equipament, sinó
també de la seva ampliació.
Informa que la inversió consta de dues fases: la primera consisteix en la remodelació
de les instal.lacions actuals que es realitzarà durant el període 2005-2007, les obres
de la qual podrien començar al setembre i acabarien al 2007. Diu que l'import
d'aquesta fase és de 7.203.998 euros i que comprèn tres piscines: una gran, una
mitjana i una altra molt petita; l'ampliació dels vestidors, zona d'aigües i bar. Afegeix
que comprèn l'enderroc de les instal.lacions velles i l'aparcament.
Explica, així mateix, que s'ha de completar l'equipament de serveis, ja que hi ha una
planta que va quedar inacabada, per un valor de 190.000 euros; i fa referència al
pagament de béns a l'anterior concessionari, que encara no s'han amortitzat i que si
fos un concessionari diferent hauria de revertir a l'actual, per una valoració de 81.700
euros.
Quant a la segona fase, explica que comprèn el període 2009-2011 i que afecta a la
part externa, amb una inversió de 2.243.000 euros; 400 metres quadrats de piscines
exteriors, que són més petites i que seran d'estiu; l'arranjament de la part exterior
creant una zona d'esbarjo i esportiva; i el tancament. Diu que amb tot això, el recinte
queda enllestit al 2011.
Diu que el còmput global és el següent: total despeses primers establiments 9.719.000
euros.
Informa que els licitadors han de presentar un projecte de la segona fase, per tant, si
avui s'aprova i es publica aviat, des que es publiqui fins que s'obri la plica han de
presentar aquest projecte, a partir d'una memòria valorada que han elaborat els
tècnics dels Serveis del Territori de l'Ajuntament.
Manifesta també que, partint de la idea de compartir costos entre l'Ajuntament i l'entitat
licitadora, es distribueixen al 50 per 100, i que en la segona fase, si l'empresa avança
més diners o més percentatge, podria, fins i tot, ampliar els anys de concessió.
Explica, així mateix, que hi ha quatre plurianualitats: la del 2005, amb un import de
1.255.109 euros; la del 2006, per un valor d'1.137.705,89 euros; la del 2007, amb un
import de 482.596,90 euros; i la del 2008, per un valor de 482.596,90; que, sumades,
donen un total de 3.358.008,69 euros, que l'Ajuntament anirà fent efectius amb la
distribució que ha explicat.
Informa que del total de l'import, la Diputació de Barcelona aportarà 901.518 euros; la
Generalitat de Catalunya, 408.700 euros, a través d'una subvenció que s'ha aprovat en
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aquesta mateixa sessió plenària; i l'Ajuntament de Manresa es farà càrrec dels
2.047.790 euros restants. Diu que aquestes són les xifres que corresponen a la
primera fase de plurianualitats, que comprèn el període 2005-2008.
Explica, sobre els cànons que ha d'assumir l'empresa concessionària, que el
corresponent a la promoció esportiva serà del 3 al 6 per 100; que el cànon fix anual
serà de 12.000 euros i que el variable serà del 50 per 100 dels beneficis.
Diu que amb això es garanteix la participació real de l'Ajuntament en la promoció
esportiva i els possibles guanys.
Comenta que s'ha carregat poc el cànon fix anual, perquè interessava bàsicament que
el concessionari volgués buscar el benefici, per tant, si es treballa millor s'aconsegueix
més benefici.
Respecte als subministres, recorda que abans ha explicat que d'acord amb l'anterior
plec de clàusules, l'Ajuntament es feia càrrec de l'aigua i de la llum, i ara reconeix que
és difícil entrar-hi i, per tant, aquests subministres quedaran reduïts a zero en cinc
anys, de manera que el primer any serà del 100 per 100, però s'anirà reduint al 80, al
60, al 40 i al 20 per 100, fins a arribar a 0 en cinc anys.
Manifesta que també és important reservar al Club Natació Manresa, en el cas que no
fos l'entitat concessionària, la làmina d'aigua suficient per realitzar els entrenaments,
així com 60 metres quadrats de local social en les instal.lacions.
Explica que la concessionària pot subcontractar serveis complementaris com ara els
de medicina, bar, vending i merchandising.
Respecte a les quotes, insisteix en que desapareixen les dels socis per a l'entrada a
les instal.lacions i es crea un nou règim tarifari basat, per una banda, en abonaments
generals, i, per un altre, en un abonament d'aigua, de manera que el primer permet
accedir a tots els serveis de les instal.lacions i el segon, que serà més econòmic,
permetrà fer ús només dels elements d'aigua.
Diu que l'aportació és més gran, perquè el servei és de més qualitat i requereix uns
costos superiors.
Quant a la subrogació del personal, explica que hi ha comptabilitzades 36 persones
que treballen en aquest servei i que serien subrogades per l'empresa adjudicatària.
Diu que no totes realitzen 40 hores, sinó que existeixen horaris molt diferents, però
que, en qualsevol cas, l'empresa adjudicatària les ha de subcontractar.
Sobre l'exigència d'un pla de control de millores del servei i requisits de qualificació
adequada de l'equip de gestió del PIEC (Pla director d'instal.lacions i equipaments
esportius de Catalunya), diu que la idea bàsica és la qualitat i que, per tant, es valorarà
aquest aspecte com a requisit.
Diu, en conseqüència, que tant el que correspongui a la planificació com a la inversió o
a la proposta econòmica, s'haurà de basar en la qualitat, cosa que implica que caldrà
tenir en compte aquest criteri en els plans de neteja, autocontrol, manteniment i
prevenció esportiva, que es presentin.
Sense entrar més a fons en el detall, diu que del total dels 200 punts, 80 seran per als
projectes, 60 per a la inversió i 60 per al règim d'explotació.
Finalment, fa referència a l'estudi econòmic i, en concret, a la taxa TIR (Taxa d'Interès
de Referència), sobre la qual comenta que és del 6 per 100, per tant, bastant
recomanable, perquè és superior als interessos bancaris. Diu que això es basa en la
hipòtesi de l'increment d'usuaris de la Piscina municipal, que en aquest moment s'està
produint, ja que s'ha passat de 3.200 a gairebé 5.000, en dos anys, com a
conseqüència de l'efecte d'equipament i serveis. Comenta que si, a més, s'augmenta
el nivell de qualitat, és molt possible que s'arribi als 7.000 usuaris, d'acord amb l'estudi
d'exploració que es va elaborar sobre Manresa i rodalies.
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Afegeix que Manresa pot arribar als 7.000 o 8.000 usuaris d'aquest servei perquè
altres poblacions més grans en tenen molts més, i que tot depèn de la qualitat del
servei que es presta.
Explica, per acabar, que com a garantia, es crearà una comissió de seguiment, que es
reunirà cada dos mesos i que despatxarà cada quinze dies amb l'Ajuntament. Així
mateix, diu que s'estableix un rescat per si no funciona la concessió.
Quant al calendari que seguirà aquest expedient, diu que en primer lloc s'aprova el
dictamen pel Ple, seixanta dies després de la seva publicació s'obriran les pliques, es
formalitzarà la concessió a l'abril o maig, i s'iniciaran les obres al mes de setembre, les
quals duraran divuit mesos, aproximadament, i, si tot va bé, a l'any 2007, es podria
realitzar la inauguració de la primera fase i quedaria pendent l'exterior.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
El senyor Vives i Portell diu que aquest plec de clàusules era llargament esperat per
tots, perquè és per a una instal.lació importantíssima de la ciutat, respecte a la qual
suposa que tots coincidiran en que era necessària la seva profunda remodelació.
Diu que ha llegit el plec de clàusules «en diagonal», ja que si ho fes fil per randa podria
acabar perdent-se, i ha constatat una qüestió important, que és el canvi del model de
gestió, que considera indispensable quan s'afronta una inversió tan gran com aquesta,
sobretot tenint en compte la dimensió de la ciutat i la capacitat econòmica de
l'Ajuntament.
Manifesta, però, que en el dia a dia, es produirà una dificultat important, pel que fa al
seguiment d'aquest tema, sobretot en l'estadi inicial, malgrat que s'hagi recollit
explícitament en el plec de clàusules la intenció de fer-ho.
Diu que l'establiment d'abonaments de caràcter general, abonaments d'aigua i de cap
de setmana implica una certa complexitat, que creu, però, que es podrà resoldre.
Així mateix, manifesta que el manteniment i la qualitat mínima exigible estan força ben
garantits en el plec de clàusules i que el problema apareix en el control diari d'aquests
aspectes, sobretot si el moviment de persones que es preveu per a aquest equipament
acaba essent de 7.000 usuaris, com ha comentat el senyor Gozalbo. Diu que caldrà fer
una inversió en manteniment molt important per donar resposta a aquesta quantitat de
persones.
Fa notar també que es fa una aposta important per la participació de l'Ajuntament en
els beneficis d'aquest servei, malgrat que, com ha comentat el senyor Gozalbo,
aquesta Administració s'hagi arriscat establint un cànon anual relativament baix, de
12.000 euros. Diu que això suposa un incentiu per a l'empresa concessionària, que
alhora pot ser important també per a l'Ajuntament. Creu que aquest model pot
funcionar molt bé i diu que l'Ajuntament es reserva poder reinvertir el percentatge
d'entre el 3 i el 6 per 100 de què disposen les empreses, des del punt de vista
esportiu, de la forma que consideri més convenient, bàsicament en promoció
esportiva.
Diu, doncs, que el model és força equilibrat en aquest sentit, però que exigirà molt
bona voluntat per part de tothom—començant per l'empresa concessionària—així com
de l'Ajuntament, perquè, tenint en compte que l'exigència per a l'empresa
concessionària és important quant a la inversió, com no podia ser d'una altra manera,
serà important el grau d'implicació, no tant en la gestió directa, com estant molt al
darrera de la gestió que pugui tenir aquesta Administració, ja que, tal com es planteja
el plec de clàusules, l'Ajuntament és gairebé un soci de la concessionària, en la
mesura en què participa en els beneficis i demana un cànon per a la promoció
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esportiva. Diu que aquesta condició de soci de l'Ajuntament és gairebé de soci paritari,
ja que l'empresa concessionària ha d'aportar gairebé el 50 per 100 de la inversió.
Manifesta que també en aquest sentit l'Ajuntament haurà de fer un esforç important
per contribuir, col.laborar, fer el seguiment o supervisar la gestió que es pugui dur a
terme d'aquesta instal.lació.
Acaba la seva intervenció anunciant el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la ciutat esperava aquest plec de clàusules des
de feia temps i que és un instrument que ha de servir per aconseguir que les Piscina
municipal sigui un equipament correcte i brillant, que la ciutat assumeixi com a propi
més del que ho és ara, tenint en compte que s'està parlant d'un nombre de socis
superior a quatre mil.
Opina que l'aspecte més important del plec de clàusules és el canvi de gestió d'aquest
servei. Diu que el plec de clàusules de la concessió que finalitza ara només contenia
disset punts i que el nou permetrà reforçar un projecte sòlid per a la ciutat de Manresa,
des del punt de vista dels equipaments esportius.
L'alcalde se suma a les afirmacions que s'han fet durant el debat en el sentit que
aquest dictamen és molt important i que fa referència a un equipament clau per a la
ciutat; i agraeix que s'hagi produït unanimitat respecte a aquestes opinions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

6.3

REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT

6.3.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DEL PATRONAL
MUNICIPAL DE CULTURA DE MATARÓ, PER IMPORT DE 1.500 EUROS,
EN CONCEPTE DE CESSIÓ DE L'EXPOSICIÓ ADVERTISING, DINS LA
SETMANA JOVE 2004.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut i Serveis
Socials, del 30 de novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Manresa va voler llogar l'exposició
ADVERTISING. INTERVENCIONS A L'ESPAI PÚBLIC, a través del Patronat Municipal
de Cultura de Mataró, com una activitat més deia Setmana Jove 2004 durant el mes
de maig.
En no disposar de partida específica per a aquesta activitat (04.463.4.462) es va haver
de procedir a crear-la.
'

En conseqüència d'això, la Regidoria de Joventut proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
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EMPRESA

CONCEPTE

PATRONAT MUNICIPÀL
DE
CULTURA
DE
MATARÓ
NIF: P-0800072-A

Cessió de l'exposició Advertising
Intervencions a l'espai públic per la
Setmana Jove 2004

EUROS

1.500,00"

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció de
la senyora Mestres Angla i del senyor Fontdevila Subirana, per absència de la Sala en
el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de
28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

AREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

7.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 i 7.1.7 de l'ordre del dia, la qual cosa és
acceptada per tots els presents.
7.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES .
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm.
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
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Sol·licitant: CASAHUGA LARREGULA CARMEN
Expedient: ICB/2004000151 (OBM/2004000172)
Descripció obres: Rehabilitació interior d'habitatge al C/. d'Urgell, 35-2n.Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: FUNDACIO SOCIOSANITARIA DE MANRESA representat/ada per
OMS LLOBET ALBA
Expedient: ICB/2004000140 (OMA/2004000151)
Descripció obres: Remodelació de façanes al C/.Rremei de Dalt, 1/Plaça Hospital, s/n
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: FORNELLS ERRASTI ANGELINA representat/ada per LENARD
FERNANDEZ JESUS
Expedient: ICB/2004000150 (OBM/2004000179)
Descripció obres: Substitució de ploma d'aigua per comptadors, al Passatge JuBenefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal."
7.1.2 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER SUIM BAGES, S.L. I
CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50% EN LA QUOTA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En relació a la sol·licitud 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, s’ha
presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest dictamen.
L’apartat 7 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota de l’impost per les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges
de protecció oficial.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement la
sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció Gestió Tributària,
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifica :
Sol·licitant: SUIM BAGES, S.L. representada per la Sra. VIRTUDES PEÑA
CORRAL
Expedient: OMA/2003000153 – ICB/000063
Descripció obres: Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/. Salut,
49 /Barri Viladordis)
Benefici fiscal concedit: 50 % en la quota de l’impost per les construccions,
instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial."
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7.1.3 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A, I CONCEDIR-LI UNA
BONIFICACIÓ DEL 95% EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres ha presentat la sol·licitud que es relacionen a la part dispositiva d’aquest
dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletres a) i d) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota
de l’impost les obres de construccions d’habitatges de protecció oficial d’iniciativa
pública, així mateix per les obres realitzades per les administracions públiques, ja sigui
de forma directa o per encàrrec a tercers de les mateixes en què concorrin
circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o social.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletres a) i d) esmentats.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Declarar les obres que es relaciona d’especial interès o utilitat municipal i estimar la
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que s’especifica:
Sol·licitant: FOMENT DE REHABILITACIO URBANA DE MANRESA SA
representat/ada per ARMENGOL TATJE JOSEP
Expedient: ICB/2004000135 (OMA/2004000142)
Descripció obres: Construcció de dues plantes soterrani (-1/-2). Excavació i
estructura als carrers Barreres, Mel, Camp d’Urgell i Magraner.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletres s) i d)
de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal."
7.1.4 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER EDIFICI CAMBRA, SA, I
CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 95% EN LA QUOTA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El contribuent que s’especifica
en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres ha presentat la sol·licituds que es relaciona a la part dispositiva
d’aquest dictamen.
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És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm.
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, de l’article 4-bis de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Declarar la obra que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la
sol·licitud i concedir les bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifica:
Sol·licitant: EDIFICI CAMBRA, SA representat/ada per SANTAMARIA GARCIA
PERE
Expedient: ICB/2004000093 (OBM/2004000109)
Descripció obres: Oficines de la Cambra de Comerç i Industria de Manresa ala
Muralla del Carme, 17-23 'CAN JORBA' planta 2a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal."
7.1.5 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER AMPANS I CONCEDIR-LI
UNA BONIFICACIÓ DEL 50% EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A LA REHABILITACIÓ
DE L'EDIFICI "TORRE DEL FILL" I D'UN 95 % PER A LA REHABILITACIÓ
DE L'EDIFICI "TORRE ELS COMTALS".
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JAUME ESPINAL FARRÉ
en nom i
representació de l’entitat ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS
SUBDOTATS “AMPANS”, en data 18 de febrer de 2004, en la qual demana
l’atorgament de beneficis fiscals en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per a la rehabilitació i adequació d’un edifici residencial per disminuïts, “Torre del Fill”
(Expedient llicència OMA/2004000019).
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JAUME ESPINAL FARRÉ
en nom i
representació de l’entitat ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS
SUBDOTATS “AMPANS”, en data 19 de febrer de 2004,en la que demana
l’atorgament de beneficis fiscals en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per a la rehabilitació i adequació d’un edifici residencial per disminuïts, “Torre Els
Comtals” (Expedient llicència OMA/2004000018).
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Atès que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost
disposa que “gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de l’impost les
obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació,
circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment instruït a l’efecte”.
Vist l’informe emès pel Director dels Serveis a la Persona, segons el qual:
— Aquestes obres impliquen l’adequació d’espais per destinar-los a una Residència
que acollirà persones amb disminució psíquica amb trastorns de conducta, que, al
suposar un benefici de millora global en les condicions de vida de les persones
amb aquest tipus de disminució, pot resultar en una millora social important per a
les persones que pateixen aquest tipus de disminució, els seus familiars així com
també l’entorn social que els envolta.
— És pel que es valora molt positivament la realització de les obres de rehabilitació i
adequació dels edificis anomenats “Torre Els Comtals” i “Torre del Fil” de
Manresa, per adequar-los a una Residència per a persones amb disminució
psíquica amb trastorns de conducta que permetran ampliar les residències per a
persones que pateixen aquest tipus de disminució així com també donar-los una
major qualitat de vida, tant a ells com als seus familiars i l’entorn que els envolta,
motiu pel qual es considera que reuneix els requisits establerts a l’apartat 4 de
l’article 4-bis de l’ordenança núm. 3 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i, per aquests motius es proposa la concessió de la
bonificació del 50% de la quota de l’impost per a la realització de les obres
d’adequació dels edificis de referència, en base a les circumstàncies expressades
en els punts anteriors.
Atès que l’apartat 1, lletra e) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que
gaudiran de bonificació del 95% les obres de reforma, reparació o rehabilitació
d’edificis o elements inclosos en el catàleg i Pla Especial del Patrimoni històricoarquitectònic i ambiental de Manresa.
Vist l’informe favorable del Cap de Secció de Llicències d’Obres.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària
Atès que es compleixen la resta de requisits establerts a l’article 4-bis de l’ordenança
reguladora de l’impost.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD
Estimar la sol·licitud i concedir a les bonificacions del 50% en la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres a l’entitat ASSOCIACIÓ MANRESANA DE
PARES DE NENS SUBDOTATS “AMPANS”, per la rehabilitació i adequació d’un
edifici residencial per disminuïts, “Torre del Fill” i (OMA/20040000019) i una bonificació
del 95% en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la
rehabilitació i adequació d’un edifici residencial per disminuïts, “Torre Els Comtals”
(OMA/2004000018).”
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7.1.6 ESTIMAR DUES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
40% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels
immobles de la ciutat.
L’apartat 3 disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la quota de l’impost les
obres de realitzades com a conseqüència de noves edificacions en sector del Barri
Antic segons plànol a l’annex núm. 1 de l’ordenança.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat32 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la sol·licitud
i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’especifiquen:
Sol·licitant: KUCIIMMO, SL representat per PERARNAU VENDRELL JORDI
Expedient: ICB/2004000122 (OMA/2004000124)
Descripció obres: Edifici plurifamiliar de planta baixa, 3 plantes i planta sota
coberta al C/ Barreres, 3-5
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: NOVOA PARISI, SL representat per SALAS DELGADO EDUARDO
Expedient: ICB/2004000124 (OMA/2004000127)
Descripció obres: Edifici plurifamiliar entre mitheres, al C/. Santa Maria, 3
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost."
7.1.7 DESESTIMAR UNA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DEL 90% DE LA QUOTA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona:
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Sol·licitant: TUTTO ITALIA MODA, SL
representat/ada per PINTADO
BOIXADOS SONIA
Expedient: ICB/2004000101 (OBM/2004000124)
Descripció obres: Reformar interior de local i adaptació a discapacitats alC/. del
Pujolet, 29
Benefici fiscal concedit. 90 % de la quota a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
L’apartat 8 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 90% en la
quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Llicències i obres, segons el qual l’objecte de
la llicència, no es correspon amb obres especifiques d’adaptació de les condicions
d’accessibilitat sinó la reforma interior d’un local en la que s’inclouen previsions sobre
accessibilitat.
Per tant no es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
per al gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Desestimar la sol·licitud.”
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció
de la senyora Mestres Angla i del senyor Fontdevila Subirana, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86,
de 28 de novembre.
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.8 APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS,
AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2004.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió anual del
Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2004, cal aprovar la
revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici
anterior.
Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri d'Economia i
Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la presidenta de l'Institut
Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró
municipal. (BOE núm. 87, d'11 d'abril de 1997).
Atesa la necessitat de donar compliment a l’article 81 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, en la nova redacció donada pel RD
2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament esmentat.
Proposo al Ple de la corporació l’adopció del següent
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ACORD
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener
de 2004, pendent de ratificació per part de l'Institut Nacional d'Estadística, amb tota la
documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions portades a terme durant
l’exercici anterior.
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents:
Concepte

Nombre d'habitants

Població de dret a 1-1-2003 ........................................................
Altes (de l’1-1-03 a l'1-1-04) ........................................................
Baixes (de l’1-1-03 a l’1-1-04 ......................................................
Altes anteriors a l'1-1-2003, entrades el 2003 .............................
Baixes anteriors a l'1-1-2003, entrades el 2003 ..........................

67.317
4.404
3.108
112
411

Població de dret a 1-1-2004 ......................................................

68.314 "

El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest dictamen l'aprova anualment el Ple
i fa referència a l'aprovació de la revisió del Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de
Manresa, amb referència a 1 de gener.
Comenta que aquest any s'ha trigat molt a presentar aquesta proposta d'acord al Ple,
perquè l'Ajuntament volia fer-ho un cop hagués comprovat i ratificat les dades amb
l'INE (Institut Nacional d'Estadística). Diu que, malgrat que això no ha estat possible,
és d'imperiosa necessitat aprovar la revisió del Padró i, per tant, es presenten les xifres
que consten en el dictamen.
Entrant en l'anàlisi més detallada del dictamen, explica que la població de dret a
Manresa a 1 de gener del 2004 va ser de 68.314 habitants, xifra que va suposar
gairebé 1.000 habitants més que l'any anterior. Diu que s'està imposant aquesta
tendència d'anar augmentant la població a Manresa en 1.000, 1.200 o 1.300 habitants
respecte l'any anterior.
Diu que això significa que Manresa manté la seva atractivitat, també per venir-hi a
viure.
Manifesta que, malgrat que es poden fer anàlisis de qualsevol tipus sobre les xifres, se
centrarà en algunes d'elles de manera molt puntual. Així, explica que durant l'any 2003
es van produir 4.400 noves altes en el Padró d'Habitants de Manresa i 3.100 baixes;
per tant, es continua donant el diferencial positiu que ha esmentat.
Destaca també l'increment del creixement vegetatiu que s'ha originat, ja que entre els
naixements i les defuncions, durant els darrers anys, el creixement vegetatiu era
negatiu, però des de fa dos o tres anys, bàsicament des del 2002 i 2003 la ciutat es
mou en la paritat. Diu que aquest any poden ser una o dues persones més, però que
l'any 2002 n'eren quinze.
Remarca, així mateix, com a dada positiva, que en anys anteriors es produïen 590,
600 i 670 naixements, fins al 2002, i que a l'any 2003 el nombre va ser de 754.
Comenta també els canvis de municipi que s'han produït, respecte els quals diu que
durant els anys 2003 i 2004 aquesta dada no s'ha apreciat prou; i explica que hi ha un
increment de ciutadans que provenen que l'àrea metropolitana o d'altres municipis i
que trien Manresa com a lloc de residència, fet que provoca un saldo positiu.
En aquest sentit, diu que han vingut a Manresa 2.400 nous habitants i que n'han
marxat 2.264, en conseqüència, existeix un saldo positiu de 152 nous habitants, que
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provenen d'altres municipis, situat en la corona de Barcelona o que pertanyen a les
comarques properes a la ciutat.
Diu que, malgrat que aquesta dada no és prou significativa per al 2003, amb les que
es van recollint del 2004 s'observa que aquestes xifres van augmentant, i, per tant,
quan es presentin, a principis del 2005, les dades referents al 2004 es veurà que el
nombre es manté.
Comenta, també com a dada significativa, l'alt nombre de canvis de domicili que s'han
fet dins de Manresa, entre les diferents seccions de la ciutat. Informa, al respecte, que
l'any passat es van canviar de domicili 3.900 persones, nombre que corresponia
aproximadament a 1.000 persones més respecte a l'any anterior.
Diu, per acabar, que el Padró d'Habitants és un ball de números, que en definitiva ve a
dir que Manresa a 1 de gener del 2004 tenia 68.314 habitants (1.000 més que l'any
anterior) i que la tendència continua essent positiva, com venia passant en els anys
precedents.
Finalment, demana el vot afirmatiu dels membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12 i 7.1.13 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per
tots els presents.
7.1.9 FORMALITZAR I SIGNAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE
DE PRÉSTEC SIGNAT EL 25 DE SETEMBRE DE 2001 AMB BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, D'IMPORT 2.598.978,46 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 17 de setembre de 2004 i per dictamen del ple s’aprovà la concertació d’un
préstec d’import 2.598.978,46 euros (432.433.631 pessetes) amb Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA amb destinació a finançar determinades inversions incloses en
les previsions pressupostaries de l’exercici 2001; préstec que es signà en data 25 de
setembre de 2001 amb l’esmentada entitat.
Vist el que disposa la resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig de 2003, per la qual
s’aprova el model de conveni amb les entitats de crèdit relatiu a les operacions de
crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació
de la participació municipal en els tributs de l’Estat.
Per part de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA s’ha presentat proforma d’una
clàusula addicional al contracte del préstec abans esmentat i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en un compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la
proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de
crèdit en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
Per tot això, el primer tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER. Formalitzar i signar la clàusula addicional al contracte de préstec que es
signà en data 25 de setembre de 2001 d’import 2.598.978,46 euros (432.433.631
pessetes) amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en una compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la
proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de
crèdit en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
SEGON. Facultar l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’apartat
anterior."
CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE DE PRÉSTEC
CONVENEN:
A modificar el/s contracte/s, incorporant-hi una clàusula com segueix:
"Com a condició essencial d'aquest contracte, el Prestatari s'obliga a domiciliar, i/o a mantenir-los
domiciliats, per ser ingressats i abonats al compte corrent obert a nom seu al Banc, els ingressos que
produeixin els recursos que s'assenyalen tot seguit, amb caràcter irrevocable, fins que no es cancel·lin
totes les obligacions financeres del Prestatari amb el Banc, i es compromet a atorgar, si s'escau, a
requeriment del Banc, el poder oportú perquè el Banc percebi directament les quantitats liquidades i/o
recaptades procedents dels recursos esmentats, i que són:
=> Fons de Cooperació Local de Catalunya,
=> Participació Municipal en els tributs de l'Estat, (O aquells altres recursos que els substitueixin).
L'incompliment del Prestatari pel que fa al compromís de domiciliació recollit en els paràgrafs anteriors
permetrà al Banc de considerar vençut el crèdit en els termes previstos en aquest contracte.
Posat cas de no ser suficients els fluxos abonats al compte corrent del Prestatari, conseqüència dels
recursos domiciliats citats en els paràgrafs precedents, aquests restaran ampliats o substituïts amb
aquells altres que indiqui el Banc.
Així mateix, si durant la vigència del préstec es produïssin circumstàncies que poguessin afectar
negativament la solvència del Prestatari o les garanties de l'operació, aquest s'obliga a constituir, a
requeriment del Banc, les garanties reals sobre béns immobles, mobles o drets que el Banc li exigeixi, en
assegurament de les obligacions que en virtut d'aquest contracte hagi contret.
L'obligació a què es refereixen els paràgrafs anteriors l'haurà de complir el Prestatari dins dels quinze dies
següents a aquell en què el Banc li n'hagi fet el requeriment."
CLÀUSULA ADDICIONAL. Sense perjudici del que s'ha pactat anteriorment en aquest contracte, els
pagaments derivats d'aquest préstec s'efectuaran al compte número 0182-6035-48-0018000089, obert a
nom de la part prestatària a l'oficina 6035 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA Per atendre els
esmentats pagaments, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que
hagi de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període en
què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de
transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que
representin les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les
anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria,SA relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la
clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.
No s'alteren la resta de condicions concertades, que es mantenen conforme a allò que s'ha pactat en les
clàusules del/s contracte/s.
En conseqüència, s'entén que s'ha fet novació de les clàusules i estipulacions de l'/dels esmentats
contracte/s en tot el que resultin afectades per aquest acord, el qual se signa per duplicat i a un sol efecte.
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7.1.10 FORMALITZAR I SIGNAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE
DE PRÉSTEC SIGNAT EL 25 D'ABRIL DE 2001 AMB BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, SA, D'IMPORT 3.414.898,10 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 17 d’abril de 2004 i per dictamen del ple s’aprovà la concertació d’un préstec
d’import 3.414.898,10 euros (568.191.236 pessetes) amb Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA amb destinació a finançar determinades inversions incloses en les
previsions pressupostaries de l’exercici 2001; préstec que es signà en data 25 d’abril
de 2001 amb l’esmentada entitat.
Vist el que disposa la resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig de 2003, per la qual
s’aprova el model de conveni amb les entitats de crèdit relatiu a les operacions de
crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació
de la participació municipal en els tributs de l’Estat.
Per part de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA s’ha presentat proforma d’una
clàusula addicional al contracte del préstec abans esmentat i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en un compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la
proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de
crèdit en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
Per tot això, el primer tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Formalitzar i signar la clàusula addicional al contracte de préstec que es
signà en data 25 d’abril de 2001 d’import 3.414.898,10 euros (568.191.236 pessetes)
amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i en la que l’Ajuntament de Manresa
sol·licita domiciliar de manera irrevocable en una compte del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la proporció que
representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de crèdit en el
conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació;
i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del document.
SEGON. Facultar l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’apartat
anterior."
CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE DE PRÉSTEC
CONVENEN:
A modificar el/s contracte/s, incorporant-hi una clàusula com segueix:
"Com a condició essencial d'aquest contracte, el Prestatari s'obliga a domiciliar, i/o a mantenir-los
domiciliats, per ser ingressats i abonats al compte corrent obert a nom seu al Banc, els ingressos que
produeixin els recursos que s'assenyalen tot seguit, amb caràcter irrevocable, fins que no es cancel·lin
totes les obligacions financeres del Prestatari amb el Banc, i es compromet a atorgar, si s'escau, a
requeriment del Banc, el poder oportú perquè el Banc percebi directament les quantitats liquidades i/o
recaptades procedents dels recursos esmentats, i que són:
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=> Fons de Cooperació Local de Catalunya,
=> Participació Municipal en els tributs de l'Estat, (O aquells altres recursos que els substitueixin).
L'incompliment del Prestatari pel que fa al compromís de domiciliació recollit en els paràgrafs anteriors
permetrà al Banc de considerar vençut el crèdit en els termes previstos en aquest contracte.
Posat cas de no ser suficients els fluxos abonats al compte corrent del Prestatari, conseqüència dels
recursos domiciliats citats en els paràgrafs precedents, aquests restaran ampliats o substituïts amb
aquells altres que indiqui el Banc.
Així mateix, si durant la vigència del préstec es produïssin circumstàncies que poguessin afectar
negativament la solvència del Prestatari o les garanties de l'operació, aquest s'obliga a constituir, a
requeriment del Banc, les garanties reals sobre béns immobles, mobles o drets que el Banc li exigeixi, en
assegurament de les obligacions que en virtut d'aquest contracte hagi contret.
L'obligació a què es refereixen els paràgrafs anteriors l'haurà de complir el Prestatari dins dels quinze dies
següents a aquell en què el Banc li n'hagi fet el requeriment."
CLÀUSULA ADDICIONAL. Sense perjudici del que s'ha pactat anteriorment en aquest contracte, els
pagaments derivats d'aquest préstec s'efectuaran al compte número 0182-6035-48-0018000089, obert a
nom de la part prestatària a l'oficina 6035 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA Per atendre els
esmentats pagaments, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que
hagi de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període en
què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de
transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que
representin les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les
anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria,SA relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la
clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.
No s'alteren la resta de condicions concertades, que es mantenen conforme a allò que s'ha pactat en les
clàusules del/s contracte/s.
En conseqüència, s'entén que s'ha fet novació de les clàusules i estipulacions de l'/dels esmentats
contracte/s en tot el que resultin afectades per aquest acord, el qual se signa per duplicat i a un sol efecte.

7.1.11 FORMALITZAR I SIGNAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE
DE PRÉSTEC SIGNAT EL 26 DE JUNY DE 2001 AMB BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, SA, D'IMPORT 2.775.772,72 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 18 de juny de 2004 i per dictamen del ple s’aprovà la concertació d’un
préstec d’import 2.775.772,72 euros (458.513.682 pessetes) amb Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA amb destinació a finançar determinades inversions incloses en
les previsions pressupostaries de l’exercici 2001; préstec que es signà en data 26 de
juny de 2001 amb l’esmentada entitat.
Vist el que disposa la resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig de 2003, per la qual
s’aprova el model de conveni amb les entitats de crèdit relatiu a les operacions de
crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació
de la participació municipal en els tributs de l’Estat.
Per part de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA s’ha presentat proforma d’una
clàusula addicional al contracte del préstec abans esmentat i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en un compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la
proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de
crèdit en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
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Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
Per tot això, el primer tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Formalitzar i signar la clàusula addicional al contracte de préstec que es
signà en data 26 de juny de 2001 d’import 2.775.772,72 euros (458.513.682 pessetes)
amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i en la que l’Ajuntament de Manresa
sol·licita domiciliar de manera irrevocable en una compte del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la proporció que
representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de crèdit en el
conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació;
i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del document.
SEGON. Facultar l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’apartat
anterior."
CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE DE PRÉSTEC
CONVENEN:
A modificar el/s contracte/s, incorporant-hi una clàusula com segueix:
"Com a condició essencial d'aquest contracte, el Prestatari s'obliga a domiciliar, i/o a mantenir-los
domiciliats, per ser ingressats i abonats al compte corrent obert a nom seu al Banc, els ingressos que
produeixin els recursos que s'assenyalen tot seguit, amb caràcter irrevocable, fins que no es cancel·lin
totes les obligacions financeres del Prestatari amb el Banc, i es compromet a atorgar, si s'escau, a
requeriment del Banc, el poder oportú perquè el Banc percebi directament les quantitats liquidades i/o
recaptades procedents dels recursos esmentats, i que són:
=> Fons de Cooperació Local de Catalunya,
=> Participació Municipal en els tributs de l'Estat, (O aquells altres recursos que els substitueixin).
L'incompliment del Prestatari pel que fa al compromís de domiciliació recollit en els paràgrafs anteriors
permetrà al Banc de considerar vençut el crèdit en els termes previstos en aquest contracte.
Posat cas de no ser suficients els fluxos abonats al compte corrent del Prestatari, conseqüència dels
recursos domiciliats citats en els paràgrafs precedents, aquests restaran ampliats o substituïts amb
aquells altres que indiqui el Banc.
Així mateix, si durant la vigència del préstec es produïssin circumstàncies que poguessin afectar
negativament la solvència del Prestatari o les garanties de l'operació, aquest s'obliga a constituir, a
requeriment del Banc, les garanties reals sobre béns immobles, mobles o drets que el Banc li exigeixi, en
assegurament de les obligacions que en virtut d'aquest contracte hagi contret.
L'obligació a què es refereixen els paràgrafs anteriors l'haurà de complir el Prestatari dins dels quinze dies
següents a aquell en què el Banc li n'hagi fet el requeriment."
CLÀUSULA ADDICIONAL. Sense perjudici del que s'ha pactat anteriorment en aquest contracte, els
pagaments derivats d'aquest préstec s'efectuaran al compte número 0182-6035-48-0018000089, obert a
nom de la part prestatària a l'oficina 6035 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA Per atendre els
esmentats pagaments, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que
hagi de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període en
què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de
transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que
representin les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les
anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria,SA relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la
clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.
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No s'alteren la resta de condicions concertades, que es mantenen conforme a allò que s'ha pactat en les
clàusules del/s contracte/s.
En conseqüència, s'entén que s'ha fet novació de les clàusules i estipulacions de l'/dels esmentats
contracte/s en tot el que resultin afectades per aquest acord, el qual se signa per duplicat i a un sol efecte.

7.1.12 FORMALITZAR I SIGNAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE
DE PRÉSTEC SIGNAT EL 27 DE SETEMBRE DE 2000 AMB BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, D'IMPORT 1.543.034,75 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 18 de setembre de 2000 i per dictamen del ple s’aprovà la concertació d’un
préstec d’import 1.543.034,75 euros (256.739.380 pessetes) amb Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA amb destinació a finançar determinades inversions incloses en
les previsions pressupostaries de l’exercici 2000; préstec que es signà en data 27 de
setembre de 2000 amb l’esmentada entitat.
Vist el que disposa la resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig de 2003, per la qual
s’aprova el model de conveni amb les entitats de crèdit relatiu a les operacions de
crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació
de la participació municipal en els tributs de l’Estat.
Per part de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA s’ha presentat proforma d’una
clàusula addicional al contracte del préstec abans esmentat i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en un compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la
proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de
crèdit en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
Per tot això, el primer tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Formalitzar i signar la clàusula addicional al contracte de préstec que es
signà en data 27 de setembre de 2000 d’import 1.543.034,75 euros (256.739.380
pessetes) amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en una compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la
proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de
crèdit en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
SEGON. Facultar l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’apartat
anterior."
CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE DE PRÉSTEC
CONVENEN:
A modificar el/s contracte/s, incorporant-hi una clàusula com segueix:
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"Com a condició essencial d'aquest contracte, el Prestatari s'obliga a domiciliar, i/o a mantenir-los
domiciliats, per ser ingressats i abonats al compte corrent obert a nom seu al Banc, els ingressos que
produeixin els recursos que s'assenyalen tot seguit, amb caràcter irrevocable, fins que no es cancel·lin
totes les obligacions financeres del Prestatari amb el Banc, i es compromet a atorgar, si s'escau, a
requeriment del Banc, el poder oportú perquè el Banc percebi directament les quantitats liquidades i/o
recaptades procedents dels recursos esmentats, i que són:
=> Fons de Cooperació Local de Catalunya,
=> Participació Municipal en els tributs de l'Estat, (O aquells altres recursos que els substitueixin).
L'incompliment del Prestatari pel que fa al compromís de domiciliació recollit en els paràgrafs anteriors
permetrà al Banc de considerar vençut el crèdit en els termes previstos en aquest contracte.
Posat cas de no ser suficients els fluxos abonats al compte corrent del Prestatari, conseqüència dels
recursos domiciliats citats en els paràgrafs precedents, aquests restaran ampliats o substituïts amb
aquells altres que indiqui el Banc.
Així mateix, si durant la vigència del préstec es produïssin circumstàncies que poguessin afectar
negativament la solvència del Prestatari o les garanties de l'operació, aquest s'obliga a constituir, a
requeriment del Banc, les garanties reals sobre béns immobles, mobles o drets que el Banc li exigeixi, en
assegurament de les obligacions que en virtut d'aquest contracte hagi contret.
L'obligació a què es refereixen els paràgrafs anteriors l'haurà de complir el Prestatari dins dels quinze dies
següents a aquell en què el Banc li n'hagi fet el requeriment."
CLÀUSULA ADDICIONAL. Sense perjudici del que s'ha pactat anteriorment en aquest contracte, els
pagaments derivats d'aquest préstec s'efectuaran al compte número 0182-6035-48-0018000089, obert a
nom de la part prestatària a l'oficina 6035 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA Per atendre els
esmentats pagaments, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que
hagi de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període en
què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de
transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que
representin les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les
anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria,SA relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la
clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.
No s'alteren la resta de condicions concertades, que es mantenen conforme a allò que s'ha pactat en les
clàusules del/s contracte/s.
En conseqüència, s'entén que s'ha fet novació de les clàusules i estipulacions de l'/dels esmentats
contracte/s en tot el que resultin afectades per aquest acord, el qual se signa per duplicat i a un sol efecte.

7.1.13 FORMALITZAR I SIGNAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE
DE PRÉSTEC SIGNAT EL 4 DE JUNY DE 2002 AMB BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, SA, D'IMPORT 1.967.633.82 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 15 d’abril de 2002 i per dictamen del ple s’aprovà la concertació d’un préstec
d’import 1.967.633,82 euros amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA amb destinació
a finançar determinades inversions incloses en les previsions pressupostaries de
l’exercici 2002; préstec que es signà en data 4 de juny de 2002 amb l’esmentada
entitat.
Vist el que disposa la resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig de 2003, per la qual
s’aprova el model de conveni amb les entitats de crèdit relatiu a les operacions de
crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació
de la participació municipal en els tributs de l’Estat.
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Per part de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA s’ha presentat proforma d’una
clàusula addicional al contracte del préstec abans esmentat i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en un compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la
proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de
crèdit en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
Per tot això, el primer tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Formalitzar i signar la clàusula addicional al contracte de préstec que es
signà en data 4 de juny de 2002 d’import 1.967.633,82 euros amb Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA i en la que l’Ajuntament de Manresa sol·licita domiciliar de
manera irrevocable en una compte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA la
participació municipal en els tributs de l’Estat, en la proporció que representen les
anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de crèdit en el conjunt de les
anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació; i que
l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de Política Financera de
la Generalitat de Catalunya després de la signatura del document.
SEGON. Facultar l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’apartat
anterior."
CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE DE PRÉSTEC
CONVENEN:
A modificar el/s contracte/s, incorporant-hi una clàusula com segueix:
"Com a condició essencial d'aquest contracte, el Prestatari s'obliga a domiciliar, i/o a mantenir-los
domiciliats, per ser ingressats i abonats al compte corrent obert a nom seu al Banc, els ingressos que
produeixin els recursos que s'assenyalen tot seguit, amb caràcter irrevocable, fins que no es cancel·lin
totes les obligacions financeres del Prestatari amb el Banc, i es compromet a atorgar, si s'escau, a
requeriment del Banc, el poder oportú perquè el Banc percebi directament les quantitats liquidades i/o
recaptades procedents dels recursos esmentats, i que són:
=> Fons de Cooperació Local de Catalunya,
=> Participació Municipal en els tributs de l'Estat, (O aquells altres recursos que els substitueixin).
L'incompliment del Prestatari pel que fa al compromís de domiciliació recollit en els paràgrafs anteriors
permetrà al Banc de considerar vençut el crèdit en els termes previstos en aquest contracte.
Posat cas de no ser suficients els fluxos abonats al compte corrent del Prestatari, conseqüència dels
recursos domiciliats citats en els paràgrafs precedents, aquests restaran ampliats o substituïts amb
aquells altres que indiqui el Banc.
Així mateix, si durant la vigència del préstec es produïssin circumstàncies que poguessin afectar
negativament la solvència del Prestatari o les garanties de l'operació, aquest s'obliga a constituir, a
requeriment del Banc, les garanties reals sobre béns immobles, mobles o drets que el Banc li exigeixi, en
assegurament de les obligacions que en virtut d'aquest contracte hagi contret.
L'obligació a què es refereixen els paràgrafs anteriors l'haurà de complir el Prestatari dins dels quinze dies
següents a aquell en què el Banc li n'hagi fet el requeriment."
CLÀUSULA ADDICIONAL. Sense perjudici del que s'ha pactat anteriorment en aquest contracte, els
pagaments derivats d'aquest préstec s'efectuaran al compte número 0182-6035-48-0018000089, obert a
nom de la part prestatària a l'oficina 6035 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA Per atendre els
esmentats pagaments, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que
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hagi de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període en
què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de
transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que
representin les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les
anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria,SA relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la
clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.
No s'alteren la resta de condicions concertades, que es mantenen conforme a allò que s'ha pactat en les
clàusules del/s contracte/s.
En conseqüència, s'entén que s'ha fet novació de les clàusules i estipulacions de l'/dels esmentats
contracte/s en tot el que resultin afectades per aquest acord, el qual se signa per duplicat i a un sol efecte.

Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.14 APROVAR LA RELACIÓ DE BAIXES DELS DRETS RECONEGUTS I
OBLIGACIONS RECONEGUDES, PER IMPORT DE 236.817,41 EUROS I
110.512,70 EUROS, RESPECTIVAMENT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions
reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la
manera més real possible la situació economicofinancera de la Corporació, es proposa
al Ple de la Corporació, l'adopció de l'acord següent:
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l'annex
únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 236.817,41'-€, i les
obligacions de 110.512,70'-€."
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest dictamen és senzill, però permet
disposar de la comptabilitat actualitzada i depurada, any rera any. Comenta que es
presenta en la sessió plenària del mes de desembre i que es tracta de depurar els
assentaments comptables i, en aquest cas, les baixes dels drets reconeguts, aquelles
quantitats que estaven comptabilitzades i que, fruit del temps, l'Ajuntament ha vist que
no arribarà a cobrar mai, perquè estaven duplicades o per altres raons.
En concret, informa que l'import és de 236.817,41 euros de baixes de drets reconeguts
i, d'altra banda, les obligacions reconegudes, és a dir, les despeses que, per alguna
raó, no s'arribaran a pagar, l'import de les quals és de 110.512,70 euros. Diu que el
diferencial és de 126.000 euros i que aquestes baixes de drets i d'obligacions
reconeguts sortiran en el mes de febrer o març, quan es liquidi el Pressupost, moment
en què es veurà quina és la situació dels romanents de l'Ajuntament a 31 de
desembre.
Acaba l'explicació demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
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7.1.15 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ AL SERVEI DE
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS CORRESPONENT A L'EXERCICI DE
2003.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'escrit presentat pel Sr. Francesc Ledesma Fernández, en nom i representació
de l'entitat EMPRESA CASTELLÀ, SA, acompanyant memòria de l'explotació del
servei públic de transports urbans corresponents a l'exercici 2003, d'acord amb el que
estableix la clàusula 21.4.b) del plec de condicions de la concessió.
Atès que, d'acord amb aquesta clàusula, en base a l'anterior declaració l'Ens
concedent ha de procedir a practicar la liquidació definitiva de la subvenció de
l'exercici.
Vist l'informe emès per l’enginyer superior del servei d’obres i manteniment, segons el
qual:
— Aquesta proposta es basa en un compte d’explotació obtingut actualitzant per
separat les diferents partides des de l’any 1990 i no mitjançant la fórmula
polinòmica recollida en el plec de condicions (aquesta fórmula no es
corresponia a l’estructura del pressupost de l’oferta presentada per Empresa
Castellà S.A., i a més, com no estava prevista la seva actualització aquesta
diferència s’ha anat agreujant amb el temps. Aquest fet impossibilita actualitzar
de manera correcta el pressupost d’explotació ja que el pes de cada partida no
es correspon al seu valor real).
— Alguns dels criteris d’actualització recollits en la proposta no es corresponen
exactament amb els contemplats en el plec de condicions.
Malgrat això, i atès que:
— La revisió del compte d’explotació fet de manera global mitjançant una fórmula
polinòmica ha de donar el mateix resultat que la suma de les revisions de cada
partida d’aquest compte pel seu corresponent coeficient d’actualització (sempre
que el pes relatiu de cada partida estigui correctament recollit en la fórmula
polinòmica).
— Les modificacions fetes en els criteris d’actualització s’ajusten millor a la realitat
del servei.
— El resultat econòmic corresponent a aquestes modificacions és clarament
favorable a l’Ajuntament.
— Aquesta proposta de liquidació està elaborada a partir dels mateixos criteris
emprats per les liquidacions dels exercicis 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
i 2002.
Proposo que sigui acceptada la proposta de liquidació presentada per l’empresa
Castellà per un import de 177.871,70 € i recollida en l’annex 3.
— D’acord amb l’informe emès pels Serveis Jurídics, en relació a la instància
presentada per l’empresa concessionària sobre l’impacte de la modificació del
règim de la prorrata de l’IVA, s’han procedit a aplicar les correccions oportunes
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a conseqüència de les deduccions en concepte d’IVA que actualment no es
poden practicar, amb la finalitat de garantir l’equilibri econòmico financer de la
concessió, de la mateixa manera que es va fer pels exercicis 1998, 1999, 2000,
2001 i 2002.
Vist l’annex 1 a l’esmentat informe, justificatiu del càlcul de les despeses d’explotació
del servei públic de transport urbà de viatgers corresponent a l’exercici 2003.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Per tant, es procedeix ara al càlcul de la liquidació definitiva.
1. Pressupost d’explotació
A la memòria aportada, l'entitat presenta el pressupost d'explotació de la concessió,
que es resumeix com segueix:
DESPESES
Retribucions de personal ........................................................
Seguretat Social (quota empresarial) .....................................
Carburants ..............................................................................
Assegurances vehicles ...........................................................
Amortitzacions vehicles (autobusos) ......................................
Treballs, subministres, serveis exteriors i despeses generals
Altres amortitzacions d’inversions de primer establiment .......

511.733,65
165.278,46
141.800,95
73.799,24
105.765,25
130.652,15
10.060,10

Total ..............................................................................................

1.139.089,81

Benefici industrial 10 % ................................................................

113.908,98

Total Pressupost d’Explotació ......................................................

1.252.998,79 €

Despeses ......................................................................................

1.325.752,08

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INGRESSOS
Bitllets individuals .........................................................................
Targ. multiviatge (t.normal) ...........................................................
Targ. multiviatge (t.social) .............................................................
Targ. T-MES .................................................................................
Publicitat vehicles .........................................................................

351.771,01
203.976,77
0,00
5.960,65
5.527,41

Total ingressos .............................................................................

567.235,84

2. Subvenció incentiu a la gestió de la concessionària
Segons la clàusula 21.5 del plec de condicions, aquesta subvenció s'atorgarà sempre
que es produeixi una millora del rati anual de viatgers transportats per quilòmetre de
servei.
El rati corresponent a l’exercici 2002 va ser:
Viatgers/Km. servei =

1.592.485
=3,969
401.267,60
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I el corresponent a 2003:
Viatgers/Km. servei =

1.697.569
402.081,7

=4,222

El rati de l'exercici 2003 és superior al de 2002, i per tant 3 procedeix reconèixer una
subvenció complementària en concepte d’incentiu a la gestió de la concessionària,
segons la fórmula següent.:
Si = T x V x 0,40
essent:
Si= Subvenció-incentiu a la gestió de la concessionària.
T=

Recaptació total per viatgers exercici RT
Total viatgers transportats exercici T

V= Viatgers transportats exercici T -

viatgers exercici t-1
x Km. servei exercici t
Kms. servei exercici t-1

Així la subvenció corresponent a l’exercici 2003 serà:
Si=

561.708,43
x 1.697.569
1.697.569

1.592.483
x 402.081,7
401.267,60

x 0,40 = 13.480,87 €

3. Prorrata IVA
Ingressos línies urbanes = 567.235,84 €
Subvenció total : 771.997,09 €
IVA no deduïble =

771.997,09
= 57,64%
567.235,84 + 771.997,09

Base imposable IVA = 788.811,19 €
IVA suportat = 126.209,79 €
Prorrata IVA = 126.209,79 x 57,64% = 72.753,28 €
Total prorrata IVA = 72.753,28 €
4. Preu unitari/Km de servei
Per a l'exercici 2003 el preu unitari per quilòmetre de servei ha estat:
Despeses fixes ......................................................................................................
Personal, assegurances, amortitzacions i altres despeses + 10 % B.I.
Despeses variables ................................................................................................
(Combustibles, lubricants, pneumàtics, conservació i reparació + 10 % B.I.)

980.428,75

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

1.252.998,78

Preu unitari/km. servei =
Retribució variable/Km. servei =

272.570,03

1.252.998,78
= 3,116279 euros/Km. servei
402.081,70
272.570,03

= 0,677897 euros/km.servei
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402.081,70
5. Liquidació de la subvenció
De conformitat amb la clàusula 21.3, la subvenció per garantir l'equilibri financer de la
concessió es determina d'acord amb la fórmula següent:
S = (K x P) - Iv - Ip
essent
S = Subvenció al dèficit d'explotació
K = Total Kms. servei anuals, inclosos els auxiliars.
P = Preu unitari/Km. de servei.
Iv = Ingressos totals per viatgers transportats.
Ip = Ingressos totals per explotació publicitària dels vehicles.
d'on:
K = 402.081,70 x 3,116279 €/Km = .........................................................

1.252.998,75

Iv =
* Bitllets individuals ..........................................................................
* Targetes multiviatge (T.normal) .....................................................
* Targetes multiviatge (T.jubilats) .....................................................
* Targetes multiviatge T-mes ...........................................................

351.771,01
203.976,76
0
5.960,65
561.708,43

Ip = 5.527,41
Així:
S = (402.081,70 x 3,116279) – 561.708,43 - 5.527,41 = 685.762,94 €.
La subvenció anual s’incrementarà en 72.753,28 €, com a conseqüència de l’increment
de cost derivat de la prorrata de l’IVA.
Subvenció al dèficit d'explotació ..............................................................
Subvenció estímul a la gestió ...................................................................
Prorrata IVA ..............................................................................................

685.762,94
13.480,87
72.753,28

TOTAL SUBVENCIÓ ...............................................................................

771.997,09

Subvencions mensuals a compte ............................................................

594.125,64

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2003 ..................................................................

177.871,45

El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent
ACORD:
Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al servei de transport urbà de viatgers
corresponent a l'exercici 2003, de conformitat amb la part expositiva d’aquest
dictamen, de la que en resulta un import a satisfer a la concessionària, EMPRESA
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CASTELLÀ, S.A. de CENT SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-U EUROS
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (177.871,45 €)”
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta de la liquidació del transport
públic, corresponent a l'exercici del 2003, d'acord amb el que preveu plec de
condicions de la concessió, i que en el fons es tracta de liquidar les diferències entre el
cost del servei, tret dels bitllets que es van vendre i de la subvenció que s'ha anat
rebent. Afegeix que també hi ha un càlcul de la prorrata de l'IVA, en funció del cost; i
que es tenen en compte uns incentius d'acord amb el nombre de viatgers que hi hagi
hagut durant l'any.
Diu que la liquidació resultant, a favor de l'empresa Castellà, S.A., és de 177.871,45
euros, i demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Sala i Rovira diu que de l'anàlisi d'aquest dictamen es dedueix que, malgrat
que el nombre de viatgers per quilòmetre ha augmentat lleugerament respecte a
l'exercici del 2002; i tot i que el nombre de quilòmetres és el mateix, ja que s'ha produït
un petit diferencial de 800 quilòmetres per any—que no és significatiu, perquè pot
dependre dels dies festius que hi hagi hagut durant l'any—, hi ha una dada
significativa, en opinió del GMCiU, consistent en que, mentre els ingressos augmenten
567.000 euros, la subvenció ho fa en 771.997 euros.
Manifesta, al respecte, que potser ha arribat el moment que l'equip de govern es
plantegi seriosament estudiar la possibilitat d'actualitzar les tarifes, tenint en compte el
diferencial existent, que és creixent, any rere any, i a fi d'evitar lamentacions, queixes i
malestars, quan es faci aquesta actualització després de molts anys de no haver-la
aplicat.
Creu que cal ser valents i plantejar-se la qüestió de la tarifa amb l'ATM (Autoritat del
Transport Metropolità), per passar a ser, d'una vegada per totes, una ciutat de primer
nivell en aquest aspecte.
Anuncia que el GMCiU s'abstindrà en la votació, per mostrar el seu desacord respecte
a la no actualització de les tarifes en el tema del transport.
El senyor Camprubí i Duocastella comenta que d'un any a l'altre hi ha hagut 100.000
viatgers més, que és el 8 per 100; i diu que, en qualsevol cas, agafa la paraula al
senyor Sala, en el sentit que l'equip de govern també està d'acord en que es faci la
integració al règim tarifari de l'ATM i, per tant, que es pugui treballar conjuntament la
revisió de les tarifes.
Agraeix, doncs, aquesta predisposició de treballar conjuntament aquesta revisió i
anuncia que properament es presentarà al Ple aquesta aprovació, un cop estudiada la
qüestió.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC i 2 GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU).
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.16 RESOLDRE
LES
AL.LEGACIONS
PRESENTADES
I
APROVAR
DEFINITIVAMENT LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2005.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Per acord plenari del dia 18 d’octubre de 2004 va aprovar-se inicialment la modificació
de diversos articles de les ordenances fiscals per a l’exercici 2005.
Dins del termini d’exposició pública de l’expedient han estat presentades dues
al·legacions, per part de:
— Sr. Josep Pla i Abelló, en nom propi i en representació de l’entitat “Associació de
propietaris de l’aparcament Manresa Center carrer Àngel Guimerà 68-72 i passeig
Pere III 51”, amb CIF G-61928586 (registre d’entrada E402412004).
— Sra. Rosa Salido Torra, en representació de la societat ILLOB, sa, amb CIF
A08533556 (registre d’entrada E416412004).
Les al·legacions presentades són les següents:
— Per part de l’Associació de propietaris de l’aparcament Manresa Center, es
presenten al·legacions a l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 19,
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal derivat de les reserves de la via pública per les entrades i sortides
de vehicles en edificis i solars a través de les voreres, i a l’establiment de la nova
tarifa per cada plaça d’aparcament fixada en aquesta ordenança per a l’exercici
2005:
5.

La llei d’hisendes locals determina que correspon a les ordenances fiscals
definir els criteris i els paràmetres que permetin fixar el valor de mercat derivat
de la utilització de l’espai ocupat.

6.

La llei d’Hisendes locals no empara la fixació d’una tarifa per cada plaça
d’aparcament:
— La tarifa de gual és del tot independent del nombre d’usuaris que
gaudeixen de la reserva de via pública i del nombre de vehicles que
accedeixen a través de la reserva de gual als aparcaments de l’edifici.
— La base imposable del tribut ha de recaure en el valor de mercat de
l’espai objecte d’ocupació.

7.

El procediment administratiu seguit per a l’establiment d’una tarifa de gual per
cada plaça d’aparcament no resulta ajustat a dret, perquè ni l’ordenança ni
l’expedient administratiu tramitat ad hoc contenen cap criteri ni paràmetre que
permeti establir una relació entre la tarifa mínima de 5,32 € per aparcament i
el valor, ex lege, de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa del
domini públic local.

8.

La manifestació de la capacitat econòmica que representa la titularitat de
places d’aparcament no és l’objecte de la taxa i no justifica l’establiment d’una
tarifa unitària.
— Per part de la societat mercantil ILLOB, SA es presenten al·legacions a
l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal derivat de les reserves de la via pública per les entrades i
sortides de vehicles en edificis i solars a través de les voreres, i als
coeficients correctors en funció de les places d’aparcament fixada en
aquesta ordenança per a l’exercici 2005:
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3.

La llei d’hisendes locals determina que correspon a les ordenances fiscals
definir els criteris i els paràmetres que permetin fixar el valor de mercat derivat
de la utilització de l’espai ocupat.

4.

La llei d’Hisendes locals no empara la fixació d’una tarifa per cada plaça
d’aparcament:

— La tarifa de gual és del tot independent del nombre d’usuaris que gaudeixen
de la reserva de via públic i del nombre de vehicles que accedeixen a través
de la reserva de gual als aparcaments de l’edifici.
— La base imposable del tribut ha de recaure en el valor de mercat de l’espai
objecte d’ocupació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, segons el qual:
En relació a les al·legacions anteriors cal informar:
6.

L’expedient d’aprovació provisional de diverses modificacions de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2005 no estableix una nova tarifa per cada plaça
d’aparcament per a l’exercici 2005, sinó que únicament adequa la tarifa existent i
la incrementa segons l’índex de preus al consum, i tampoc no modifica els
coeficients aplicables als aparcaments de més de 10 places.

7.

La memòria que acompanya l’expedient d’aprovació inicial de les ordenances
fiscals conté els criteris i paràmetres que permeten fixar el valor de mercat derivat
de la utilització del domini públic, per la qual cosa es compleixen els requisits al
respecte que efectua el text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.

8.

El tribunal superior de justícia s’ha pronunciat ja, en un recurs de cassació en
interès de llei, sobre l’al·legació presentada pels recurrents referent a que “la tarifa
de gual és del tot independent del nombre d’usuaris que gaudeixen de la reserva
de via públic i del nombre de vehicles que accedeixen a través de la reserva de
gual als aparcaments de l’edifici”.
Segons aquesta sentència de 15 de gener de 1998, relativa a aquest recurs, “para
la Corporación, esta nueva tesis de la Sala de Sevilla (modificatoria de la que
venía sosteniendo a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/1988 -que es la
norma aplicable al caso de autos-) conduce al absurdo, porque lo es el que un
aparcamiento de un solo coche, que utiliza el acerado para entrar y salir, pague el
mismo precio público que un aparcamiento de, por ejemplo, cincuenta coches que
utilicen idéntica salida y entrada; el dominio público afectado (el trozo de acera)
será el mismo, pero la intensidad de uso es manifiestamente distinta, ya que no es
lo mismo que entre y salga un solo vehículo o que lo hagan muchos más. Y,
desde este punto de vista -se añade-, la alusión de la Ley a la utilidad derivada del
aprovechamiento especial del dominio público no puede ser ignorada con la
simpleza con que lo hace la sentencia aquí objeto de impugnación.
Finalment, l’esmentada sentencia fixa com a doctrina legal correcta la de que,
para concretar la cuantificación del precio o contraprestación del aprovechamiento
especial del dominio público o de las aceras para entrada y salida de vehículos en
aparcamientos privados, debe tomarse en cuenta el valor de mercado del espacio
público afectado, modulado, a su vez, dentro del concepto de utilidad derivada del
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citado aprovechamiento, con un cuadro de porcentajes, de moderada entidad
económica, proporcional al número de plazas para vehículos del aparcamiento.
Així, l’ordenança fiscal impugnada fixa un quadre de percentatges que
incrementen la taxa en funció de la intensitat de l’aprofitament, és a dir, en funció
del nombre de places de l’aparcament, criteri totalment correcte i d’acord amb la
doctrina legal establerta pel tribunal superior de justícia.
9.

La memòria econòmica que acompanya l’expedient d’aprovació provisional de la
modificació de diversos articles de les ordenances fiscals per a l’exercici 2005,
estableix el criteri que s’ha utilitzat per a la quantificació de la tarifa aplicable a
cada plaça d’aparcament:
D'altra banda, l'article 24.4 del text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, disposa que per a la determinació de la quantia de les taxes es podran tenir
en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a
satisfer-les.
[...]
D'altra banda, s'ha tingut present també aquest criteri en la quantificació de la taxa
per aprofitament especial del domini públic derivat de l'entrada i sortida de
vehicles d'edificis i locals, en tant que s'ha considerat l'elevació de la tarifa
resultant per a cada contribuent en els casos següents:
— Quan el contribuent sigui usuari d'una o més places d'aparcament, i
— Quan la tarifa resultant de la taxa sigui inferior al 2,5% del valor que tindria al
mercat la utilitat derivada mitjana d'aquesta utilització o aprofitament, si els
béns afectats no fossin de domini públic.

Així, per aquest exercici s'exigirà una tarifa mínima a tots aquells contribuents quina
quota resulti per sota de 5,30 €.
10. És evident que la titularitat de les places d’aparcament no és l’objecte de la taxa.
Tanmateix, com ja s’ha vist també al punt anterior, l'article 24.4 del text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals, disposa que per a la determinació de la
quantia de les taxes es podran tenir en compte criteris genèrics de capacitat
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
El criteri de la titularitat de les places d’aparcament és totalment vàlid per tal de
modular la taxa que han de satisfer els subjectes passius de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal derivat de
les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en edificis i
solars a través de les voreres, sobretot tenint present que s’ha utilitzat en
combinació al valor de la utilitat derivada mitjana de la utilització o aprofitament, si
els béns afectats no fossin de domini públic.
Per tant, a la vista dels arguments exposats, es considera que les modificacions
efectuades en les ordenances fiscals per a l’exercici 2005, aprovades provisionalment
per acord plenari del 18 d’octubre de 2004, són totalment ajustades a dret.
Per tot això, el president de la comissió informativa d’hisenda i promoció Econòmica
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer: Desestimar íntegrament les al·legacions presentades.
Segon: Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals reguladores
dels tributs municipals per a l’exercici 2005.
Tercer: Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text
íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el
dia primer de gener de 2005 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen es dóna
resposta a dues al.legacions presentades per l'Associació de propietaris de
l'aparcament Manresa Center, representada pel senyor Josep Pla i Abelló; i per la
societat ILLOB, S.A., contra l'ordenança que regula els guals.
Comenta que les al.legacions fan referència, per una banda, al fet que es crea una
tarifa per a cada plaça d'aparcament, cosa que no preveu, segons els al.legants, la Llei
d'hisendes locals; i, per una altra banda, al fet que hi ha cap paràmetre que permeti
establir una tarifa mínima. Continua dient que els al.legants consideren que la tarifa
hauria de ser independent del nombre d'usuaris que fan ús de la utilització privativa.
Diu que les al.legacions es resolen d'acord amb els informes que han emès els serveis
jurídics de l'Ajuntament de Manresa, en els quals, per una banda, es diu taxativament
que no hi ha cap nova tarifa d'aparcament, sinó que s'apliquen els increments d'una
ordenança que ja fa anys que s'aplica; i, per una altra, que es disposa de sentències
que donen la raó al posicionament de l'Ajuntament de Manresa, en el sentit que quan
s'utilitza la via pública amb un gual, el preu de la taxa ha de ser variable, en funció del
nombre de vehicles que utilitzen el gual, per tant, no tindria sentit que pagués el mateix
el titular d'un gual per a un sol vehicle que el de molts cotxes.
Conclou, doncs, que es desestimen les al.legacions presentades i s'aproven
definitivament les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2005.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 3
GMERC) i 9 vots negatius (7 GMCiU i 2 GMPPC), amb l’abstenció dels senyors
Gozalbo Fuertes i Martínez Conde, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.17 RESOLDRE
LA
RECLAMACIÓ
PRESENTADA
I
APROVAR
DEFINITIVAMENT L'EXPEDIENT D'APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA FIUS I PALÀ.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 15 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 18 d’octubre
d’enguany, fou provisionalment aprovat l’expedient d’imposició de contribucions
especials per obres d’ampliació de la plaça Fius i Palà, exposant-se al públic, en la
forma reglamentàriament prescrita, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 255, del dia 23 d’octubre de 2004.
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Vist que dins del termini d’exposició pública ha esta presentada una reclamació per
part del senyor Joan Soler Planas, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm.
42.206 del dia 23 de novembre de 2004, exposant una suposada nul·litat de ple dret o
nul·litat absoluta del projecte d’obres que genera la imposició de contribucions
especials per manca de notificació dels actes administratius recaiguts en la tramitació
de la seva aprovació i segons el que preveuen els articles 24 de la Constitució i 62 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, finalitzant l’escrit demanant la
declaració de nul·litat, tant del projecte d’obres, com de l’expedient d’imposició de
contribucions especials, així com notificació de tots els actes i actuacions
administratives que es dictin en l’esmentat projecte i les contribucions especials
derivades d’aquest.
Atès que l’expedient de contribucions especials no constitueix el medi idoni per
impugnar indirectament resolucions administratives anteriors que no han estat objecte
d’impugnació, és a dir, que mitjançant les reclamacions o recursos contra les
contribucions especials no resulta adient impugnar el projecte d’urbanització,
degudament tramitat i exposat al públic en la forma reglamentàriament prescrita, sense
que es presentés cap tipus de reclamació, resultant a aquests efectes exemplificadora
la Sentència del nostre Tribunal Suprem del dia 23 de gener de 1997, quan disposa:
Referencia EL DERECHO 1997/541
TS 3ª sec. 2ª , S 23-01-1997, rec. 7927/1991.
Pte: Enríquez Sancho, Ricardo
Primero.- Los presentes recursos contencioso administrativos acumulados se han
interpuesto por D. José y Dª Angeles contra la resolución dictada por el Pleno del
Ayuntamiento de Algemesí en fecha 23 de febrero de 1989, desestimatoria del
recurso de reposición formulado contra el expediente de contribuciones especiales
incoado por la apertura de la calle A, primer plazo liquidatorio, por un importe de
743.795 pesetas, así como contra el Decreto de la Alcaldía de dicha Corporación de
29 de septiembre del mismo año, por el que se desestima el recurso de reposición
planteado contra el segundo plazo liquidatorio de las citadas contribuciones
especiales, por un importe de 587.324 pesetas.
Segundo.- Los dos recursos interpuestos por los actores persiguen formalmente la
anulación de las resoluciones impugnadas, descritas anteriormente, pero, en
realidad, someten a examen otras cuestiones causales de las mismas. Así,
pretenden la revisión indirecta del expediente de apertura de la calle A, la del
expediente de expropiación forzosa de los terrenos a los que afectaba la apertura
de la nueva vía pública y, de una forma más directa, a la ejecución del Plan General
de Ordenación Urbana de Algemesí de 27 de octubre de 1987 en lo que respecta a
la alineación de la calle A, que se alega deficiente y perjudicial para los
demandantes, sin entrar a valorar más que superficialmente el expediente de
contribuciones especiales consecuencia final de los antedichos expedientes. Los
actores alegan al respecto que se ha modificado el alineamiento de la calle A. en
relación a las previsiones del P.G.O.U. de 1987 en algo más de cinco metros, en
perjuicio de los recurrentes, denunciando desvia ción de poder y solicitando la
anulación de las resoluciones impugnadas por entender que si la alineación se
hubiera producido de conformidad a los cálculos que propugnan, su propiedad no
se hubiera visto afectada por el trazado de la citada vía pública y, por consiguiente,
no se habrían devengado las contribuciones especiales liquidadas por la
Corporación demandada.
Tercero.- Sin embargo, los recurrentes soslayan en su demanda un hecho tan
determinante como perjudicial para sus pretensiones, cual es la falta de
impugnación por su parte de actos administrativos tales como el acuerdo de
expropiación forzosa de parte de su propiedad, de la resolución de fijación de
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justiprecio del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 5 de febrero de
1987, así como tampoco se recurrió en su día el Proyecto de apertura de la calle A,
aprobado definitivamente el 24 de mayo de 1984 que, al no ser recurridos en su
tiempo, devinieron en firmes e irrecurribles, debiéndose tener por consentidos por
los actores al no haberlos impugnados pudiendo hacerlo en el plazo legalmente
establecido para ello. Con el presente recurso los demandantes vienen a reabrir
indirectamente una vía impugnatoria de unos actos administrativos firmes, lo que
conlleva la vulneración del principio de seguridad jurídica incompatible con el
principio constitucional regulado en el artículo 9.3, pues un acto administrativo no
constitutivo de nulidad de pleno derecho, como es el presente caso, o se recurre en
su momento procesal o la acción para hacerlo caduca. En consecuencia, no
procede entrar a considerar las cuestiones que los recurrentes alegan en relación a
actos administrativos no susceptibles de revisión jurisdiccional por ser firmes y
consentidos.
Atès que en la reclamació presentada no s’expressa consideració sobre la inexistència
de fet imposable i improcedència d’imposició de els contribucions especials, ni sobre el
mòdul de repartiment, ni sobre cap altre aspecte de les contribucions especials.
Atès que, de conformitat amb l’article 58 .1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
l’interessat té dret a que li siguin notificades “las resoluciones y actos administrativos
que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo
siguiente”.
Vist l’informe emès conjuntament per la Cap de la Secció de Gestió Tributària i pel Cap
de la Secció Jurídico–administrativa d’aquests Serveis proposant la desestimació de la
reclamació i l’aprovació definitiva de l’expedient d’imposició de contribucions especials.
El Regidor Delegat d’Hisenda, amb el parer favorable de la corresponent Comissió
d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció dels seguents:
ACORDS
1r. Desestimar la reclamació formulada pel senyor Joan Soler Planas, mitjançant
escrit amb registre d’entrada núm. 42.206 del dia 23 de novembre de 2004, en
relació a l’expedient d’imposició de contribucions especials per obres d’ampliació
de la plaça Fius i Palà, considerant que no es dona cap motiu de nul·litat de
l’expedient d’imposició de contribucions especials i que les reclamacions o
impugnacions d’unes contribucions especials no són el medi idoni per a la
impugnació indirecta del projecte d’obres que motiva la imposició d’aquestes
contribucions.
2n. Significar al senyor Joan Soler Planas que, de conformitat al que preveu l’article
58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es portaran a
terme les notificacions personal de totes aquelles “resoluciones y actos
administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos
en el artículo siguiente”.
3r. Aprovar definitivament l’expedient d’aplicació de contribucions especials per les
obres d’ampliació de la plaça Fius i Palà.
4t. Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de la Província."
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El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a la resolució
de la reclamació formulada pel senyor Joan Soler Planas, contra l'aprovació de les
contribucions especials de les obres d'ampliació de la plaça Fius i Palà, en la que
demana la nul.litat de l'expedient de contribucions especials, per manca de notificació
del projecte d'obres.
Aclareix que es tracta de dos expedient diferents, ja que un és el d'obres i l'altre, el de
contribucions especials, que no tenen relació entre ells i que segueixen procediments
diferents.
Diu que l'expedient de contribucions especials segueix el seu curs i que no es donen
les circumstàncies adients perquè s'hagi d'atendre aquest tipus de reclamació.
Manifesta que durant el període d'exposició pública, el senyor Soler hauria pogut
presentar les reclamacions que hagués considerat oportunes, cosa que no va fer.
Diu que, en conseqüència, i, d'acord amb els informes dels serveis jurídics de
l'Ajuntament, es desestima la reclamació i s'aprova definitivament l'expedient de
contribucions especials de les obres d'ampliació de la plaça Fius i Palà; i demana el
vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC i 2 GMPPC) i 8 abstencions (7 GMCiU) i 1 corresponent al senyor Martínez
Conde, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
7.1.18 i 7.1.19 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
7.1.18 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES
D'URBANITZACIÓ
COMPLEMENTÀRIES
PLA
PARCIAL
CONCÒRDIA PAU 2 ( AV. JONCADELLA FORA SECTOR PAU 2) I
APROVAR
PROVISIONALMENT
L'EXPEDIENT
D'ORDENACIÓ
I
APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ESMENTADES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció
de Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra d’urbanització
complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i complementàries Av.
Joncadella fora sector PAU 2), mòdul aplicable i determinació de la zona especialment
beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica
que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i
exigir contribucions especials per a la seva realització:
I.

Antecedents.
1.1 El projecte d'obra d’urbanització complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2
(obres bàsiques i complementàries Av. Joncadella fora sector PAU 2), quedant
definitivament aprovat amb efectes del dia 30 de juliol de 2004.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de
62.634,82 €.
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II.

Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
— art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat
el Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
— art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.
— art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
— art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
— art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
d’urbanització complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i
complementàries Av. Joncadella fora sector PAU 2) té aquesta consideració perquè
s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Tal com es recull en la documentació del projecte d’obres aprovat, i més
concretament a la separata C del pressupost, l’execució de els obres comporta la
renovació dels paviments i serveis existents, així com el completament de
l’enllumenat públic, atès el seu deficient estat actual. Aquesta obra, per la seva
naturalesa i contingut, no pot considerar-se com una despesa corrent generada
per l’establiment d’obres i serveis locals, sinó com una despesa d’inversió, és a
dir, que no es tracta d’una obra de conservació, manteniment o millora, sinó de
configuració dels elements urbans.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
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RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de
0,00 €
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics
Import de les obres a realitzar
62.634,82 €.€
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
0,00 €
Indemnitzacions
0,00 €
TOTAL COST

62.634,82 €.

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, prenent en consideració
tant l’existència d’obra anterior (malgrat el seu mal estat), com el benefici que
comporta pels titulars de finques privades en proporció al benefici general de
l’execució de les obres.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

62.634,82 €
50%
31.317,41 €

3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
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amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra d’urbanització complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres
bàsiques i complementàries Av. Joncadella fora sector PAU 2) és procedent exigir
contribucions especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 del
TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar
mitjançant contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la
imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat
a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 31.317,41 €, equivalents al 50 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es
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pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres d’urbanització
complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i
complementàries Av. Joncadella fora sector PAU 2).
SEGON Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
— Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació
del cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de
repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i
normativa aplicable (annex 1).
— El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
— El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex
3)
— Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) i que
es resumeix a continuació:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

62.634,82 €
50%
31.317,41 €

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

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

FET IMPOSABLE

1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions
especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències
de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra d’urbanització complementari Pla Parcial
Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i complementàries Av. Joncadella fora sector PAU 2) té aquesta
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Tal com es recull en la documentació del projecte d’obres aprovat, i més concretament a la separata C
del pressupost, l’execució de els obres comporta la renovació dels paviments i serveis existents, així
com el completament de l’enllumenat públic, atès el seu deficient estat actual. Aquesta obra, per la
seva naturalesa i contingut, no pot considerar-se com una despesa corrent generada per l’establiment
d’obres i serveis locals, sinó com una despesa d’inversió, és a dir, que no es tracta d’una obra de
conservació, manteniment o millora, sinó de configuració dels elements urbans
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les
contribucions especials per a totes les finques veïnes, representant doncs un evident benefici especial
per a totes les finques veïnes.
2. Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats
per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 2), i corresponen a
les illes cadastrals 18110 i 22154.
Segona.

Subjectes passius

Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a
persones beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o
ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a l’annex 2.
Tercera.

Determinació del cost de les obres

1. El pressupost total d'execució de l'obra és de 62.634,82 €, i està integrat pels conceptes següents
(annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de plans i
de programes tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions
TOTAL COST

0,00 €
62.634,82€
0,00 €
0,00 €
62.634,82 €.

2. No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
3. El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta inferior o
superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents.
Quarta.

Quantitat a repartir entre els beneficiaris

La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la
realització d’aquesta obra, prenent en consideració tant l’existència d’obra anterior (malgrat el seu mal
estat), com el benefici que comporta pels titulars de finques privades en proporció al benefici general de
l’execució de les obres.
Cinquena.

Bases de repartiment
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1. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al pagament
de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna de l’expedient i en
aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a
mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest
superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament
superior pel qual la realització de les obres representen un major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

62.634,82 €
50%
31.317,41 €

2. El mòdul aplicable resulta del càlcul següent:
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

34.776,97
8.886
3,9136811

3. En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà aplicant el
coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.
4. El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que experimenti el
cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment.
Sisena.

Relació de quotes provisionals

La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de repartiment que corresponen
a cada contribuent s'adjunta com annex 4.
Setena.

Terminis de cobrament

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

Normativa aplicable

En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal Municipal
reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article 34.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

7.1.19 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES
D'URBANITZACIÓ
COMPLEMENTÀRIES
PLA
PARCIAL
CONCÒRDIA PAU 2 ( AV. UNIVERSITÀRIA, TRAM A) I APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS ESMENTADES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 15 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció
de Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra d’urbanització
complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i complementàries Av.
Universitària, tram A), mòdul aplicable i determinació de la zona especialment
beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica
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que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i
exigir contribucions especials per a la seva realització:
I.

Antecedents.

1.1 El projecte d’obra d’urbanització complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2
(obres bàsiques i complementàries Av. Universitària, tram A) va quedar
definitivament aprovat amb efectes del dia 30.07.2004.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 158.677,14 €.
II.

Legislació aplicable

La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
— art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
— art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases
del Règim Local.
— art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
— art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.
— art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
III. Fonaments de dret
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
d’urbanització complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i
complementàries Av. Universitària, tram A) té aquesta consideració perquè s’inclou
en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Tal com es recull en la documentació del projecte d’obres i, més concretament, a
la separata A del pressupost, cal realitzar l’obra d’urbanització completa de l’àmbit
que comprèn, amb la implantació de tots els serveis, al no haver-hi cap tipus
d’urbanització prèvia.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
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3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics
0,00 €
Import de les obres a realitzar
158.677,14 €
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
0,00 €
Indemnitzacions
0,00 €
TOTAL COST

158.677,14 €

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
Al tractar-se de la realització de l’obra completa d’urbanització del carrer en un
espai que, actualment, no disposa de cap servei d’urbanització la base imposable
que es proposa és equivalent al 90 % del cost que suporta el municipi.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

158.677,14 €
90 %
142.809,43 €

3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
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L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra d’urbanització complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres
bàsiques i complementàries Av. Universitària, tram A) és procedent exigir
contribucions especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 del
TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar
mitjançant contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la
imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat
a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 142.809,43 €, equivalents al 90 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
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6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es
pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres d’urbanització
complementari Pla Parcial Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i
complementàries Av. Universitària, tram A).
SEGON Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
— Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius,
determinació del cost de les obres, quantitat a repartir entre els
beneficiaris, bases de repartiment, relació de quotes provisionals,
terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1).
— El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
— El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del
projecte.(annex 3)
— Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) i
que es resumeix a continuació:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

158.677,14 €
90 %
142.809,43 €
675 m2
211,569526

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

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

Fet imposable

1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions
especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències
de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra d’urbanització complementari Pla Parcial
Concòrdia PAU 2 (obres bàsiques i complementàries Av. Universitària, tram A) té aquesta
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Tal com es recull en la documentació del projecte d’obres i, més concretament, a la separata A del
pressupost, cal realitzar l’obra d’urbanització completa de l’àmbit que comprèn, amb la implantació de
tots els serveis, al no haver-hi cap tipus d’urbanització prèvia.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les
contribucions especials per a totes les finques veïnes, representant doncs un evident benefici especial
per a totes les finques veïnes.
2. Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats
per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 2), i corresponen a
les illes cadastrals 25130 I 25140.
Segona.

Subjectes passius

Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a
persones beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o
ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a l’annex 2.
Tercera.

Determinació del cost de les obres

1. El pressupost total d'execució de l'obra és de 158.677,14 €, i està integrat pels conceptes següents
(annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de plans i de
programes tècnics
0,00 €
Import de les obres a realitzar
158.677,14 €
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
0,00 €
Indemnitzacions
0,00 €
TOTAL COST

158.677,14 €

2. No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
3. El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta inferior o
superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents.
Quarta.

Quantitat a repartir entre els beneficiaris
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Al tractar-se de la realització de l’obra completa d’urbanització del carrer en un espai que, actualment, no
disposa de cap servei d’urbanització la base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost
que suporta el municipi.
Cinquena.
1.

Bases de repartiment

En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al pagament
de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna de l’expedient i en
aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a
mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest
superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament
superior pel qual la realització de les obres representen un major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

2.

El mòdul aplicable resulta del càlcul següent.
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

3.

158.677,14 €
90 %
142.809,43 €

142.809,43 €
675 m2
211,569526

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà aplicant el
coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.

4. El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que experimenti el
cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment.
5. Específicament s’ha considerat l’existència d’un vial quina vorera es troba compresa en l’àmbit d’una
unitat d’actuació i quin finançament (39.843,75 €) serà a càrrec de la reparcel·lació que es portarà a
terme per a la justa distribució de càrregues i beneficis entre el seus propietaris. Pel que fa a la resta
de carrer, termener per tant amb l’esmentada unitat d’actuació, s’ha considerat que comporta a
aquesta idèntic benefici a la finca amb front a aquest carrer que a qualsevol altra propietat, si bé, atès
que no s’ha portat a terme el corresponent projecte de reparcel·lació i es desconeix per tant el seu
concret propietari, s’ha estimat procedent repercutir les corresponents liquidacions sobre la totalitat de
propietaris de la unitat d’actuació en funció del seu percentatge de propietat, atès que el benefici de
l’execució del carrer recau sobre tots els titulars de finques compreses en aquest àmbit de repartiment
de càrregues i beneficis, és a dir, en la futura comunitat reparcel·latòria.
Sisena.

Relació de quotes provisionals

La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de repartiment que corresponen
a cada contribuent s'adjunta com annex 4.
Setena.

Terminis de cobrament

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

Normativa aplicable

En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal Municipal
reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article 34.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
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El senyor Camprubí i Duocastella diu que són dos expedients de contribucions
especials, en relació amb les obres complementàries del Pla Parcial Concòrdia, un
dels quals fa referència a l'Avinguda Joncadella, i consisteix en renovar els paviments i
serveis existents, i complementar les obres d'enllumenat, donat que estan en un estat
deficient. Diu que, com que no es tracta d'una obra de conservació ni de manteniment
o de millora, es donen les condicions adients perquè es puguin exigir les contribucions
especials per a totes les seves finques.
Informa que el pressupost de les obres és de 62.634 euros, i que tenint en compte que
ja hi havia una part de l'obra feta, s'empra el mateix criteri que en altres obres i, per
tant, s'aplica el 50 per 100, com a percentatge d'aplicació. Diu que, com que es dóna
la circumstància que hi ha molts metres de sostre, en resulta un preu enter per mòdul
per metre quadrat de 3,91 euros, que és un preu significativament baix.
Quant al segon expedient, explica que fa referència a una obra situada al
començament de l'Avinguda Universitària, en el xamfrà amb l'Avinguda de les Bases
de Manresa. Diu que és de nova urbanització, ja que abans no hi havia res, i, per tant,
hi ha la implementació de tots els serveis i es donen totes les condicions per aplicar la
imposició de contribucions especials a tots els veïns del sector.
Informa que l'import de les obres és de 58.677 euros i que s'aplicarà el 90 per 100
d'aquest cost en contribucions especials per tractar-se d'una obra nova.
Diu també que aquest cas és totalment contrari a l'anterior, perquè hi ha molt pocs
metres de sostre a repercutir, i, en conseqüència, el preu unitari per mòdul és de 211
euros per metre quadrat de sostre.
Manifesta que els criteris són els mateixos que en altres casos i, per tant, l'import a
pagar serà molt més, però el benefici que generarà en la finca afectada és molt més
elevat que en les altres.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents als dos dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 7.1.18 i 7.1.19 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

PROPOSICIONS

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 8.1
i 8.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER MOSTRAR EL SUPORT
D'AQUEST AJUNTAMENT AL RECONEIXEMENT DE LA SELECCIÓ
CATALANA DE PATINATGE I A UN FUTUR RECONEIXEMENT DE LES
SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES.

El secretari dóna compte de la proposició, del 14 de desembre del 2004, que,
transcrita, diu el següent:
"EI no reconeixement per part de la FIRS de la selecció catalana de patinatge a
Fresno (EEUU) ha posat en evidència les pressions que de tot tipus ha realitzat la
Federació Espanyola de Patinatge, la Secretaria de Estado para el Deporte, el
Consejo Superior de Deportes, el COI i el Govern central, a través de les ambaixades
de diversos països, perquè Catalunya no pogués avançar cap al seu desig legítim de
tenir selecció catalana pròpia.
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A Fresno no només es va demostrar que des de l'Estat Espanyol hi ha una ferma
voluntat d'impedir que Catalunya tingui seleccions catalanes, en aquest cas de
patinatge, sinó també que estan disposats a utilitzar qualsevol mètode, ja sigui la
pressió política, econòmica, per tal de que Catalunya no pugui veure les seves
reivindicacions complertes.
Quan Catalunya va guanyar el Mundial B d'hoquei patins a Macau, es va veure com
s'obria una gran esperança perquè la selecció catalana fos admesa a la FIRS, i es va
poder comprovar amb optimisme com des del govern de la Generalitat semblava que
es donés un gran recolzament a la mateixa.
Els mètodes coercitius que es van emprar a l'assemblea de la FIRS i el
desenvolupament de la mateixa mostren un gruix important d'irregularitats que deixen
una petita porta oberta perquè el TAS (Tribunal d'Arbitratge de l'Esport) de Lausana es
pronunciï a favor de la selecció catalana de patinatge
En relació als antecedents exposats, el GRUP MUNICIPAL DE CIU proposa al Ple
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Mostrar el suport d'aquest Ajuntament al reconeixement de la selecció
catalana de patinatge i a un futur reconeixement de les seleccions esportives
catalanes.
Segon. Denunciar les pressions polítiques dutes a terme per part del govern espanyol
per tal d'impedir el ple reconeixement de les selecció catalana de patinatge.
Tercer. Exigir al Govern de l'Estat, als membres del COE (Comitè Olímpic Espanyol) i
també del CSD (Consejo Superior de Deportes) que admetin la plurinacionalitat de
l'Estat espanyol i el conseqüent reconeixement de la selecció catalana de patinatge
Quart. Exigir al President de la Generalitat i al Govern de la Generalitat que treballin
per aconseguir el reconeixement de les seleccions nacionals.
Cinquè. Exigir a totes les formacions polítiques catalanes un compromís ferm en la
defensa dels interessos nacionals de Catalunya, i que prenguin les mesures polítiques
oportunes davant la voluntat del govern espanyol d'impedir l'oficialitat de les seleccions
catalanes.
Sisè. Comunicar els anteriors acords al Govern de l'Estat, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, als presidents dels grups parlamentaris de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de
Municipis."
8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SUPORT A LA SELECCIÓ
CATALANA D'HOQUEI PATINS I AL CONJUNT DE SELECCIONS
ESPORTIVES CATALANES.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de desembre del 2004, que,
transcrita, diu el següent:
"Atès que el mes d'octubre passat, la selecció d'hoquei sobre patins de Catalunya va
tenir l'oportunitat de participar i de proclamar-se campiona del Mundial B d'hoquei
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patins, celebrat a la ciutat xinesa de Macau, i classificar-se per al Mundial A, que es
disputarà l'any vinent.
Atès que la participació de la selecció catalana d'hoquei sobre patins en el Mundial A
depenia del reconeixement de la Federació Catalana de Patinatge per part de la
Federació Internacional de Patinatge (FIRS), en el marc de l'Assemblea general que
aquesta entitat va celebrar a Fresno (Califòrnia, Estats Units) els dies 25 i 26 de
novembre de 2004.
Atesa la negativa inicial del Comitè Central de la FIRS a debatre en l'esmentada
Assemblea el reconeixement definitiu de la Federació Catalana de Patinatge.
Atès que aquesta decisió representa una greu contradicció amb decisions anteriors de
la FIRS, com ara l'autorització a participar en el Mundial B de Macau, alhora que
suposa una gran decepció per a la ciutadania de Catalunya.
Atès el clar funcionament irregular de l'Assemblea de la FIRS, agreujat per les
evidències de pressions per part de representants de l'Estat espanyol a fi que no es
produís el reconeixement esmentat.
Atès que aquesta tasca d'obstrucció pretén amagar la plurinacionalitat de l'Estat
espanyol i no permet la lliure expressió de l'esport català com a tal.
EI Grup Municipal d'ERC proposa al ple l'adopció dels següents
ACORDS
1. Sol.licitar al Comitè Central de la Federació Internacional de Patinatge (FIRS) que
replantegi amb urgència la decisió esmentada, amb la finalitat que l'Assemblea
general de l'entitat pugui reconèixer formalment la Federació Catalana de Patinatge
i la capacitat de la selecció catalana d'hoquei sobre patins de participar en totes les
competicions internacionals, amb la diligència suficient per permetre la seva
participació en el Mundial A, que se celebrarà el proper 2005.
2. Manifestar el suport a totes les seleccions esportives catalanes, com una mostra de
projecció internacional de l'esport català i de Catalunya, que no es planteja contra
ningú, sinó com una expressió en positiu de l'activitat esportiva de Catalunya.
3. Instar els representants de l'esport de l'Estat espanyol que no obstrueixin ni
directament ni indirecta el reconeixement internacional que per mèrits esportius
pertoca a la nostra selecció d'hoquei sobre patins.
4. Donar suport a les accions que en l'àmbit jurídic i en el de mobilització ciutadana
estan emprenent la Federació Catalana de Patinatge i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC).
5. Comunicar aquests acords al Comitè Central de la Federació Internacional de
Patinatge, a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Patinatge, a la
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaría de
Estado para el Deporte del Govern espanyol i als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya."
El senyor Serra i Rovira comença la seva intervenció dient que el 25 i 26 de
novembre, a la localitat de Fresno, la Federació Internacional de Patinatge (FIRS) no
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va ratificar l'acceptació de la selecció catalana de patinatge, la qual, consegüentment,
va quedar fora.
Diu que aquesta és la raó per la qual el GMCiU ha presentat aquesta proposició,
respecte a la qual, a continuació, exposarà algunes consideracions.
Així, manifesta que tot el procés que condueix a una primera acceptació, i que
posteriorment, s'accepti a Fresno, és producte d'una llarga trajectòria duta a terme per
la Federació Catalana de Patinatge, amb la complicitat de l'actual i de l'anterior govern
de la Generalitat de Catalunya, per assolir l'objectiu d'aconseguir la selecció catalana
de patinatge.
Diu que, com a conseqüència d'algunes circumstàncies que s'han produït, totes les
esperances que s'havien dipositat en aquest tema han quedat en res. Concreta que la
circumstància principal política ha sigut, sens dubte, la pressió política que ha exercit
el govern estatal, a través dels seus diversos organismes, principalment la Secretaría
del Estado para el Deporte.
Manifesta que, a partir d'això i amb tots els mètodes coercitius que s'han arribat a
plantejar al voltant de Fresno es produeixen tota una sèrie d'incògnites i preguntes en
relació amb tot aquest procés, començant per la sorpresa per l'actitud que ha tingut el
govern espanyol al respecte.
Diu que un govern que es diu amic del senyor Rodríguez Zapatero, on tenint
l'oportunitat d'aconseguir el reconeixement d'una modalitat esportiva respecte a la qual
és Catalunya qui té els galons de fer alguna cosa en l'àmbit internacional, es tanca en
banda, i de la manera més barroera i pel darrere, intenta fer tots els plantejaments
amb els diversos estats per tancar les portes a la selecció catalana.
Manifesta que davant d'aquests resultats tan nefastos per al conjunt dels interessos
del nostre país, que durant els darrers anys s'ha anat bolcant en la defensa de
l'oficialitat de les seleccions esportives catalanes, en totes les seves modalitats—per
tant, no és cosa de quatre independentistes eixelebrats—, i que té el rerefons, des de
fa uns anys, de més de 500.000 firmes, vehiculades a través de la plataforma
proseleccions catalanes, però al darrere dels quals també hi havia les formacions
polítiques nacionalistes i les seves joventuts, que van defensar aquests objectiu i que
van sortir al carrer a recollir aquestes firmes, i que, a més, en aquest moment, al
voltant de les enquestes que apareixen publicades, donen una projecció d'estar a favor
de l'oficialitat majoritària en el nostre país, els fan algunes preguntes en relació amb el
govern de Catalunya.
Diu que ja s'ha deixat clar que el govern de l'Estat espanyol no s'ha portat bé i, per
això, en el punt tercer de la proposició que ha presentat el GMCiU es denuncien les
pressions polítiques, que creu que és de justícia denunciar també a l'Ajuntament de
Manresa.
Comenta que des de Fresno han vist tota una sèrie de situacions divertides o, com a
mínim, una mica esbojarrades, com són ara les crítiques del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), fent ús de la crítica d'un membre de l'aparell del govern, que és en
aquest cas, el secretari general de l'Esport, senyor Niubò, fent una reflexió en el sentit
que la secretaria general de l'Esport no havia fet bé alguna cosa.
Cita, en concret, una notícia apareguda en el diari el 28 de novembre, que deia: «El
PSC critica la gestió de Niubò a Fresno i demana més responsabilitat».
Diu que no serà el seu grup municipal qui jutgi la tasca del senyor Niubò, però que,
malgrat que segurament Esquerra Republicana de Catalunya ha volgut polititzar la
presa de possessió del senyor Niubò i tot aquest procés, sorprèn que el PSC critiqui a
aquest partit i no faci el mateix respecte el govern del senyor Rodríguez Zapatero.
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Explica també que en l'entrevista que es va realitzar diumenge passat al senyor
Maragall, en la que es feia una valoració de l'any de govern del pacte tripartit, el
president no va fer referència en cap moment a la possibilitat de qüestionar-se
l'actitud del govern espanyol respecte a aquest tema.
Continua dient que, després del 25 i el 26 de novembre de Fresno, s'han seguit sentint
crítiques d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre la gestió o la manca de gestió
del president de la Generalitat de Catalunya, senyor Pascual Maragall, bàsicament per
la seva poca implicació en aquest assumpte.
Informa, com a exemple, sobre un article aparegut en el diari Avui el 29 de novembre,
que deia: «Esquerra Republicana atribueix la derrota de Fresno a la debilitat del PSC
respecte al PSOE (Partido Socialista Obrero Español)». Diu que és evident que també
causa sorpresa el fet que políticament, amb la imatge del president de la Generalitat
de Catalunya a Macau, fent-se la foto amb una selecció que en aquell moment estava
esplendorosa per haver guanyat un mundial B i caminava per aconseguir en el futur
una bona posició en el mundial A, doni la sensació que Esquerra Republicana de
Catalunya critica al senyor Maragall, al PSC o al govern de la Generalitat de
Catalunya, no han fet prou bé la seva feina.
Diu que, per això, el GMCiU planteja en la seva proposició una defensa ferma per part
del president de la Generalitat de Catalunya dels interessos de l'esport català i del
reconeixement de les seleccions esportives catalanes.
Així mateix, comenta que en la proposició es defensa la fermesa dels partits polítics
catalans a l'hora de defensar actituds que protegeixin els interessos nacionals de
Catalunya; i també la unitat entre els diversos partits que composen el pacte tripartit,
perquè s'han viscut situacions encara més sorprenents—malgrat que personalment no
li desagradin—com les declaracions del conseller senyor Carretero, en el sentit de
manifestar que això se soluciona amb la independència de Catalunya, fetes durant un
acte al que assistia com a conseller de Governació.
Diu que aquest fet provoca que no se sàpiga quin govern hi ha, ja que, tot i que és
tracta d'un govern tripartit, no existeix una postura unitària.
Per això, el GMCiU exigeix, per una banda, que la Generalitat de Catalunya tingui una
postura unitària; per una altra, que es denunciï les barroeres pressions polítiques que
ha realitzat el govern del president senyor Rodríguez Zapatero; i també que els partits
polítics catalans adoptin aquest posicionament. Aclareix, sobre aquesta darrera
exigència, que es refereix a tots els partits polítics catalans, inclosos Convergència i
Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya.
Opina que no es pot mirar cap a una altra banda i fer plantejaments com els que ha
expressat el senyor Carod Rovira, en el sentit de demanar el boicot a la candidatura de
Madrid 2012 per als Jocs Olímpics.
En aquest sentit, explica que en el diari Avui, del 27 de novembre, es deia: «Carod fa
una crida a boicotejar la candidatura olímpica de Madrid 2012».
Manifesta que en la proposició del GMCiU, es demana, segurament a diferència de la
presentada pel GMERC—respecte a la qual li ha sorprès una mica que sortís
diferenciada i pel seu propi compte—coherència i fermesa per part dels partits polítics i
justícia a l'hora de defensar els interessos nacionals de Catalunya.
Diu que també es reclama i s'exigeix respecte a les coses que no s'han fet bé, a fi que
es puguin canviar. Demana, així mateix, que ningú posi en dubte que aquesta
proposició no té res de negatiu, sinó que és positiva. Afegeix que ho és tant que
senzillament remarca les coses que s'han fet malament i es demana que les que no
s'han fet amb prou valentia es facin ara amb coratge.
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Diu que s'ha referit a l'aspecte positiu, perquè ha tingut la sensació que l'altra
proposició era positiva i aquesta no, però creu, en tot cas, que cap de les dues tenen
res de negatiu, sinó que són positives i, per això, demana la incorporació del GMERC,
del GMICV-EA i també de la resta de grups municipals a una proposta global.
Manifesta que la proposició del GMCiU ho engloba tot i, en canvi, la presentada pel
GMERC queda una mica escassa.
A continuació, es posiciona dient que el GMCiU defensa la seva proposició, però que
si la presentada pel GMERC se sotmet a votació, el seu grup municipal la votarà
afirmativament.
Acaba la seva intervenció demanant la participació més àmplia possible en la
manifestació que se celebrarà el 29 de desembre, per denunciar les actituds polítiques
que ha tingut el govern del senyor Rodríguez Zapatero i per defensar les seleccions
esportives, a fi de poder assistir al partit de Catalunya-Argentina.
El senyor Fontdevila i Subirana explica que el GMERC també va viure malament el
resultat de l'acte que es va celebrar a Fresno (Califòrnia – Estats Units) a finals del
mes de novembre, no perquè, a la pràctica, a Catalunya hi hagi uns grans jugadors de
Hoquei, sinó perquè la resolució que allà es plantejava tenia una transcendència
important.
Diu que, malgrat el bon resultat que havia obtingut l'equip a la ciutat xinesa de Macau,
a Fresno va rebre un bon cop baix, a partir del qual es va posar en marxa la "màquina
de rumiar".
Manifesta que quan es viu malament el resultat de Fresno, es viu malament una part
de l'objectiu de normalitat nacional, consistent en poder disposar de seleccions
esportives catalanes arreu del món.
Diu, però, que de fet, el resultat de Fresno li recorda una altra mancança molt més
important que la de les seleccions nacionals, que és la falta d'un Estat propi, segons el
qual no passarien aquestes coses.
Recorda la referència que ha fet el senyor Serra sobre el comentari que va fer el
senyor Carretero, en el sentit que aquesta situació se solucionaria amb la
independència, i diu que coincideix amb aquesta afirmació, però que si es vol intentar
arreglar-ho d'una altra manera, el GMERC, com sempre, s'hi arremanga.
Destaca la importància d'haver volgut arribar a Fresno, ja que fins ara no s'hi havia
arribat mai, i comenta que aquest fet generava grans expectatives, les quals ara
passen factura.
Insisteix en valorar l'arribada a Fresno, i lamenta que el resultat hagi estat negatiu,
perquè és evident que darrere del No de Fresno, el GMERC és conscient, com també
ho és la proposició que ha presentat el GMCiU, que per arribar a aquest No de Fresno,
hi ha hagut pressions diplomàtiques, s'han pagat bitllets d'avió i estades en hotels,
entre altres coses.
Manifesta que el GMERC ha denunciat aquests fets des del novembre i que no té la
intenció de fer el ploricó amb la seva proposició—sense que amb aquest comentari
estigui acusant el GMCiU de fer-ho amb la seva. Aclareix que, malgrat tot, tenen el
repte de continuar avançant i, per tant, ha qüestionat l'actitud que ha adoptat el PSC,
respecte el qual li agradaria que treballés més activament sobre el posicionament del
PSOE respecte a aquesta qüestió.
Respecte el contingut de la proposició, creu que és vital, per una banda, poder
denunciar aquestes situacions, cosa que ja es fa en el text; per una altra banda,
demanar una sèrie de coses, en sentit positiu, com és ara, demanar al Comitè Central
de la Federació Internacional de Patinatge (FIRS) que es replantegi la decisió
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adoptada, perquè és totalment il.legal i indefensable, i, en conseqüència, obre la porta
a que es pugui replantejar.
Així mateix, com que considera que encara hi són a temps, hi continuaran treballant i
manifesta el suport a les seleccions esportives catalanes, com a mostra de projecció,
cosa que constitueix la continuïtat de la proposició aprovada al mes d'abril a proposta
del GMERC.
Seguidament, com que té constància de les pressions que hi ha hagut, i és elegant,
insta en la proposició als representants de l'esport de Estat espanyol que no obstrueixi
ni directament ni indirecta, cosa que és una manera de dir que han tingut aquesta
actitud proactiva per obstruir aquestes seleccions; i que hi hagi el reconeixement
internacional que per mèrits esportius ens pertoca.
Finalment, en la proposició es dóna suport a les accions que en l'àmbit jurídic i en el
de mobilització ciutadana es puguin produir.
Diu que tot això és el que el GMERC proposa en aquesta sessió plenària i creu,
consegüentment, que no estalvia el fet crític, les incongruències que s'han produït en
aquesta qüestió.
Afegeix que, fins i tot, hi ha manifestacions, com les dels representants de Colòmbia o
la dels representants esportius de Força Itàlia, que són persones absolutament
impresentables, però que, d'alguna manera, donen el to del què hi ha darrere de
l'objectiu d'aconseguir les seleccions esportives catalanes, que és un objectiu de
normalitat nacional.
Diu que abans es parlava de llarga trajectòria de la Federació de Patinatge, tant amb
el govern d'ara com amb el d'abans, i també li ho reconeix al senyor Maldonado.
Comenta que hi ha hagut períodes més confusos durant els primers vint-i-tres anys de
Generalitat recuperada, però que, en qualsevol cas, el GMERC continuarà treballant i
proposa que es continuï treballant per aconseguir que el que apareix a la part
expositiva de les dues proposicions funcioni i, per tant, es pugui fer un pas més. No
s'estalvia la denúncia i continuarà denunciant totes les situacions esbojarrades que
vaticina que no s'han acabat aquí, ja que s'està topant amb uns autèntics
nacionalistes, que són els nacionalistes espanyols.
Manifesta que, com que queda molta feina per fer, el GMERC ha plantejat aquesta
proposta al Ple.
Des del punt de vista de la unitat, per respondre al GMCiU, diu que el GMERC va llegir
al diari o va sentir a la ràdio que es presentaria una proposició respecte a aquest tema
i, com que ja n'havia parlat amb la seva executiva, en el sentit que en proposaria una
al respecte, així ho va fer.
Creu, però, que, malgrat el to que s'ha emprat en algun punt, els dos grups no estan
tan lluny l'un de l'altre, i anuncia que el GMERC no votarà negativament la proposició
presentada pel GMCiU, però s'abstindrà en la votació, perquè, si no, podria arribar a
semblar que dins del govern de la Generalitat de Catalunya no tothom treballa per
aconseguir aquest reconeixement o bé que tot anirà bé si ara es posen a cridar.
Opina que està bé que se'n puguin queixar amargament, però creu que cal continuar
treballant, perquè l'objectiu últim, si més no, per a ell, va més enllà, ja que, malgrat que
no té res contra el hoquei, no tindrà prou amb les seleccions esportives catalanes.
Diu que, per això, el GMERC continuarà treballant sense boicot.
Recorda, en aquest punt, que el senyor Javaloyes ha fet com Shakespeare o Juli
César, en el sentit de dir: «que no surti de la meva boca la que digui el que va dir el
senyor Carod Rovira»; aclareix, al respecte, que el senyor Carod Rovira no va
demanar un boicot, i diu que el projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya és
nacional i haurà de continuar-lo defensant també des de l'esport i amb tots els socis i
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la unitat que reclamava el senyor Javaloyes, denunciant totes les situacions que han
catalogat com a esbojarrades, però també buscant uns resultats el més positius
possibles, el més aviat possible també.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents a la seva proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, les propostes que s'han presentat, al marge de
qui les hagi elaborat, deixen en evidència qui ha passat del govern a l'oposició i de
l'oposició al govern, perquè si es llegissin les proposicions sense saber quin grup
municipal les ha presentat donaria la impressió que la del GMERC és del GMCiU i
viceversa.
Diu que aquest tipus de coses passen quan algú que ocupa el govern passa a formar
part de l'oposició.
No dubta que els qui han presentat les proposicions desitgin que existeixin seleccions
esportives catalanes, ja que si bé és cert que hi ha nacionalistes espanyols de
«picapedra», també n'hi ha de catalans de soca-rel i més «picapedra» encara.
Es pregunta, però, si el que es pretén en definitiva és parlar d'aquest tema i convertirlo en un tema de país o de pàtria, o senzillament es tracta del fet que, com que ningú
sabia on estava situada la ciutat de Macau, ells s'ho van passar molt bé, perquè
estaven acostumats a que ningú assistís a veure els espectaculars mundials.
Diu que llavors va arribar a Macau el cap de l'oposició del govern de la Generalitat de
Catalunya, sense anunciar-ho i deslleialment, deixant el Parlament i el Govern, i
abandonant la comitiva presidencial.
Manifesta que les agències de viatges van resultat escasses a l'hora de buscar bitllets
per desplaçar-se a aquella ciutat. Afirma que només pretenien fer-se la foto, ja que
només hi havia deu persones xineses mirant el mundial i potser cinquanta o cent
catalanes.
Comenta que la decisió de la FIRS—adoptada com a conseqüència de les pressions a
les quals s'ha referit el senyor Fontdevila—va esdevenir un daltabaix, fins al punt que
semblava que Catalunya no pogués funcionar i, per tant, s'esquinçava les vestidures.
Continua dient que llevat d'alguns mitjans de comunicació molt concrets, que sí que se
les van esquinçar, pel que fa a la resta de ciutadans de Catalunya, malgrat que
segurament a molts d'ells els va saber greu la decisió, molts d'altres van continuar amb
la seva vida habitual, ja que hi ha coses més interessants, més importants i més
decisives per al present i el futur dels ciutadans que aquest aspecte.
Diu que els acords que es proposen adoptar amb les proposicions denuncien i
exigeixen amb insistència i opina que aquesta no és la millor manera d'actuar.
Comenta que, malgrat que ell no va votar al president de la Generalitat de Catalunya,
no s'atreviria a exigir-li res, sinó que, en tot cas, li pot demanar o qüestionar, per
intentar arribar al mateix objectiu, sense haver d'exigir.
Manifesta que tampoc li estranya aquesta actitud per part dels nacionalistes catalans,
perquè durant aquest debat s'ha fet referència als catalans referint-se al GMERC, al
GMCiU i al GMS, però s'ha deixat de banda al GMICV-EA, i, sense voler-se proclamar
defensor d'aquest grup municipal, creu que cal tenir en compte la seva existència, com
també la del GMPPC, els quals, malgrat que a alguns els sàpiga greu, també són
catalans.
Diu que l'esport mereix un tractament diferent del que se li està donant amb aquesta
qüestió i manifesta que no ha de sorprendre als membres presents que el GMPPC
estigui en desacord amb el reconeixement de les seleccions esportives catalanes, ja
que no és una posició nova.
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Comenta que no s'ha allargat massa en exposar els arguments d'aquesta postura,
perquè considera que ja són prou coneguts, però sí ha volgut evidenciar les
contradiccions que es produeixen en els grups municipals respecte a la seva actuació
en funció de si ocupen el govern o l'oposició; així com dels interessos que tenen quan
tracten amb demagògia els sentiments dels ciutadans.
Acaba afirmant de Catalunya és quelcom més que el melic d'aquest grups municipals.
La senyora Sensat i Borràs comença la seva intervenció, com ja ha fet altres
vegades, demanant al GMERC que es parli políticament de les proposicions sobre
aquests temes abans de presentar-les al Ple, cosa que permetria que quedessin
reflectits diversos posicionaments, que sovint no coincideixen en la forma, però sí
respecte a l'objectiu, oimés quan es tracta d'un repte i d'un objectiu polític que no
depèn d'un sol partit ni, afortunadament, d'una sola persona, tant si es tracta d'un
president o presidenta, o d'un conseller o responsable d'alguna matèria.
Reitera, doncs, el desig manifestat en altres ocasions, en el sentit que al GMICV-EA li
hauria agradat tenir la possibilitat de poder-ne parlar.
Entrant en el fons de la qüestió, manifesta que és evident que el GMICV-EA defensa el
dret a l'existència de les seleccions esportives catalanes, en qualsevol disciplina
esportiva, però afirma que aquest objectiu només s'aconseguirà a partir d'un treball
polític, i, per tant, en cap cas buscant una norma privada d'una Federació concreta.
Diu que aquesta opinió o reflexió, tard o d'hora, l'haurà de fer el país.
Manifesta que quan el 16 de novembre del 2003, els ciutadans van escollir el
Parlament de Catalunya, van triar aquesta institució i no la Junta directiva de la
Federació Catalana de Patinatge; van decidir sobre l'orientació política dels reptes
d'una societat, després de vint-i-tres anys d'autogovern, i no sobre els títols mundials,
als quals ha d'aspirar el hoquei defensant Catalunya.
Diu que aquesta afirmació és un maniqueisme i una obvietat, i no pretén dir que les
seleccions catalanes i, concretament, l'hoquei no siguin importants, però creu que la
identitat i el reconeixement dels drets nacionals i d'un país no es poden fer únicament
d'una manera aïllada o en un context aïllat, perquè cal ser molt il·lús per pensar que es
pot arribar a Fresno, sense que passi res i que trobarem gent gran i adulta que votarà
un reglament seguint una norma, sense tenir en compte que es tracta de Catalunya,
de l'Estat espanyol i de la Unió Europea.
Manifesta, en aquest sentit, que el que va passar a Fresno, tot i que és qüestionable i
que cal estar-hi en contra, era més que previsible. Afegeix que, malgrat que a Fresno
es parlés només de patinatge, en el fons es pretén aconseguir el reconeixement per a
qualsevol tipus d'esport. Suposa que es va començar pel hoquei perquè tenia més
possibilitats jurídiques i, per tant, es considerava més factible, però creu que el país no
solucionarà aquesta realitat d'aquesta manera, sinó que hauria d'aconseguir que
políticament es pogués discutir aquest tema amb normalitat. Diu que aquest és el repte
qualitatiu que tenen Catalunya i les persones que volen representar lliurement
diferents opcions.
Opina, en conseqüència, que en un marc més general, cal una discussió del dret que
té Catalunya, com a nació i com a país, de demanar i arribar a un acord polític amb
l'Estat, sobre la capacitat i la possibilitat que Catalunya s'autorepresenti en
competicions esportives; i un cop superat això, resoldre com competeix dins del país,
ja que el GMICV-EA creu que aquesta estratègia pot provocar problemes al sector
més feble, que són els esportistes.
Diu, en aquest sentit, que en el cas de l'hoquei, respecte el qual, Catalunya és
brillantíssim, no es pot deixar de banda el fet que la majoria d'homes que formen part
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d'aquesta divisió d'honor no poden viure del sou que cobren de la pràctica d'aquest
esport i, per tant, han de compatibilitzar aquesta activitat amb altres ocupacions
laborals.
Afegeix que si, finalment, aquest jugador es troba en la situació d'haver de triar entre
una bandera o el que pensaran els seus veïns i veïnes, i practicar l'esport al nivell més
alt com a esportista, creu que no és gaire just que el més feble hagi de decidir, perquè
no tothom cobra el sou que reben els jugadors de futbol, dels quals se sent a parlar
normalment.
Diu, doncs, que s'està obrint una línia i una dinàmica controvertides i perilloses, però
que és la que s'havia iniciat i que segurament el mundial de Macau va trencar aquest
treball que estava realitzant la Federació, i que era visible, públic i notori quan s'arriba
al mundial B.
Afegeix que segurament a tots els partits polítics, tant els més il·lusionats, com els qui
creuen que s'està molt a prop d'aconseguir aquest objectiu, els va trair la il.lusió. Diu
també que el fet d'anar a Macau per oferir aquest suport visible va ser contraproduent
per al resultat final, cosa que de vegades passa en política per omissió o per dir de
més.
Diu que per al GMICV-EA aquest tema no és irrellevant, sinó que sempre ha
manifestat, i ho continuarà fent, que són discursos poc reals i amb poca capacitat
d'aconseguir el que molts partits desitgen, que és el dret de Catalunya a decidir la
seva autodeterminació i el marc de relació que desitja tenir amb l'Estat espanyol.
Afegeix que aquesta discussió s'ha de situar dins d'altres aspectes, al marge de si als
ciutadans i ciutadanes els interessa més o menys, ja que això és relatiu, com ho
demostra el fet que molts catalans van seguir per televisió el casament del príncep
d'Astúries amb la senyora Letízia Ortiz.
Insisteix, per tant, en afirmar que l'interès és relatiu, i diu que, per això, en lloc de
centrar-se en esbrinar quins temes interessen més a la gent, cal interessar-se per fer
coses que serveixin d'instruments per transformar la realitat que no agrada.
Manifesta, en aquest sentit, que en opinió del GMICV-EA, les seleccions catalanes i la
identitat de Catalunya no són instruments transformadors, en sí mateixos. Afegeix que
els debats sobre aquests aspectes sempre condueixen els grups municipals a fer
debats contraposats, de vegades contradictoris i amb molt poca capacitat real de
donar passos endavant. Diu que els qui no viuen a Catalunya—que és la majoria del
planeta—difícilment entenen als catalans, i opina que, malgrat que és inevitable que
això passi en alguns llocs, aquest país hauria de ser el primer interessat en aquesta
qüestió, perquè és qui té interès en canviar la seva realitat, legítimament.
Diu que en aquesta sessió s'han presentat dues proposicions sobre el mateix tema i
anuncia que el GMICV-EA votarà afirmativament la presentada pel GMERC, perquè
seria difícil explicar als ciutadans que no ho fa, tenint en compte que les dues
formacions polítiques integren el govern de la Generalitat de Catalunya, que està
treballant en aquesta línia del reconeixement de Catalunya i de les seves seleccions
esportives. Li demana, però que en les properes ocasions intentin que els dos grups
municipals facin aquest camí junts.
Quant a la proposició presentada pel GMCiU, entén l'esperit i el to, que com ha dit el
senyor Javaloyes, és molt contundent, cosa que és normal, tenint en compte que ara
forma part de l'oposició, circumstància que li dóna un marge diferent per expressar-se.
Diu que no cal entrar en la discussió sobre fins on va arribar Convergència i Unió
després de vint-i-tres anys de govern a la Generalitat de Catalunya, ja que aquest tipus
de debats són estèrils. Afegeix que Convergència i Unió ja no governa a la Generalitat
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de Catalunya, perquè així ho han decidit els ciutadans, i que ara formen govern uns
altres partits polítics, amb els seus defectes i les seves virtuts.
Acaba reiterant que el GMICV-EA donarà suport a la proposició presentada pel
GMERC.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que, un cop més, es debat un tema que afecta al
caràcter nacional de Catalunya, a partir de dues proposicions que tracten de la
mateixa qüestió. Manifesta que, en opinió del GMS i dels socialistes catalans, aquesta
circumstància evidència novament la pugna que existeix entre Convergència i Unió i
Esquerra Republicana de Catalunya, per fer-se amb el discurs nacionalista.
Recorda que el senyor Serra i Rovira ha exposat tota una bateria de suposats
malbarataments que ha fet el govern espanyol, d'incompliments o de poca implicació
del govern de la Generalitat de Catalunya, ha expressat queixes respecte a la poca
contundència del president de la Generalitat de Catalunya, i, fins i tot, ha intentat posar
vàries vegades el dit a la nafra sobre els conflictes respecte a aquest tema que
existeixen entre el PSC i ERC. Diu al respecte que tot això no diu res sobre el
contingut de les proposicions, ja que és evident que pel que fa a les qüestions
nacionals els partits nacionalistes sempre tindran una visió diferent dels que no ho són,
almenys de manera exclusiva. Manifesta que per això és normal que es produeixin
discrepàncies dins del govern tripartit de la Generalitat de Catalunya a l'hora d'avaluar
determinats fenòmens com el que es va donar respecte al reconeixement de les
selecció catalana de hoquei.
Creu, però, que això no pot ser motiu per afirmar que existeix un enfrontament entre
els dos partits, perquè realment no és així; i diu que el PSC, ERC i ICV-EA van signar
un acord, que és el Pacte del Tinell, el qual diu en un dels seus apartats, referents a
l'activitat esportiva, que es promourà la presència internacional de les seleccions
esportives de Catalunya.
Manifesta que tant el PSC com el ERC i ICV-EA seran conseqüents amb aquest pacte,
i que una cosa diferent són les declaracions creuades a les qual donen més ressò els
mitjans de comunicació.
Diu, al respecte, que no s'ha de donar una dimensió especial a aquest tipus
d'anècdotes.
Afirma que el PSC no ha criticat ni a ERC ni al senyor Niubò, sinó que s'ha limitat a
opinar, davant del fracàs que va obtenir la federació catalana de hoquei a la FIRS, que
alguna cosa s'havia fet malament. Afegeix que aquesta opinió es va manifestar en
primera persona del plural, dient: «alguna cosa haurem fet malament».
Concreta que, entre altres coses, es mencionava que no havia existit cap contacte
sobre aquest tema entre la Federació espanyola de hoquei patins i la mateixa
Federació de l'àmbit català.
Diu que l'actitud contínua d'intentar burxar en els suposats conflictes que puguin existir
entre el PSC i ERC està condemnada al fracàs, perquè és evident que es coneixen les
diferents sensibilitats que hi ha respecte a tot un seguit de temes; per tant, no cal
posar-les en evidència.
Considera, però, que el que sí s'hauria de posar de relleu és la inversemblança que
suposa, després de vint-i-tres anys d'inoperància en aquesta qüestió, que el senyor
Serra faci una gran crítica respecte a la poca implicació del president de la Generalitat
de Catalunya en aquest tema, i la poca crítica que dirigeix al govern central per la seva
actuació al respecte.
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Reconeix, com a única iniciativa en aquest tema per part de Convergència i Unió, la
proposta que va formular el senyor Artur Mas durant la campanya electoral, relativa a
la participació dels esportistes catalans sota bandera andorrana.
Es pregunta on és la conveniència que era decisiva a Madrid durant vint-i-tres anys,
perquè evidentment no és tan ingenu com per pensar que el govern del senyor
Rodríguez Zapatero no haurà elaborat algun tipus d'obstacle per al reconeixement de
la Federació catalana de hoquei, a Fresno. Diu que ho pot arribar a entendre, però
insisteix en manifestar que és inversemblant que després de vint-i-tres anys
d'inoperància, Convergència i Unió tingui l'actitud prepotent d'exigir al govern de
l'Estat, al president de la Generalitat de Catalunya i als partits polítics.
Es pregunta qui són ells per exigir als partits polítics que tinguin una postura
determinada, i opina que les forces polítiques catalanes són prou madures, autònomes
i sobiranes en les seves decisions, sense que calgui, per tant, que ningú els exigeixi un
pronunciament determinat. Afegeix que cadascú es pronuncia en base al que la
mateixa formació política considera que s'ha de manifestar.
Diu, doncs, que en aquest sentit, el GMS considera que la proposició presentada pel
GMERC és molt més acurada que la del GMCiU i aclareix que no només està molt
més d'acord respecte el seu redactat i el seu contingut—perquè el PSC va signar en el
seu dia, amb el Pacte del Tinell, promoure la presència internacional de les seleccions
esportives de Catalunya—sinó que, a més, considera que la seva redacció defuig de
l'estil de confrontació que sembla intentar transmetre el GMCiU amb els
pronunciaments de denúncia i d'exigència.
Sobre les seleccions esportives catalanes, manifesta que el PSC, juntament amb
altres grups parlamentaris, es va adherir i va votar afirmativament una proposició no de
llei que va aprovar la Comissió de Política de Cultura, en la sessió del 17 de
novembre.
Explica que en la proposició, a més de respectar i fer respectar la lliure voluntat de les
federacions esportives catalanes de federar-se internacionalment i la dels esportistes
catalans de participar en les seleccions esportives; a més de donar el suport material i
tècnic necessari a les federacions esportives catalanes, que vulguin promoure llurs
reconeixement internacional; i de defensar en tots els àmbits el ple respecte a la
gerència de competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en matèria
d'esports; s'incloïen tres clàusules consistents en promoure un acord amb el govern de
l'Estat, per respectar el lliure dret d'associació de les entitats esportives privades i el
lliure dret de participació dels esportistes, promoure un acord amb el govern de l'Estat
perquè retiri el recurs d'inconstitucionalitat interposar contra la Llei 9/99, de 30 de juliol,
de suport a les seleccions catalanes.
Diu, doncs, que aquest acord del Parlament de Catalunya fa referència a promoure
acords amb el govern de l'Estat, que és la línia que cal adoptar perquè les seleccions
catalanes d'esports, tant de hoquei patins com d'altres, tinguin aquest suport i aquest
respecte a la seva associació i participació internacional.
Manifesta que el PSC no creu en la confrontació, sobretot amb un govern que el
senyor Serra ha desqualificat, de totes les maneres possibles, suposa que amb
l'objectiu de fer algun tipus de greuge que no s'entén gaire, perquè el nou govern
espanyol és de fa nou mesos, durant els quals, creu que ha fet prou gestos i ha
promogut suficients actituds en la línia del reconeixement de la pluralitat de l'Estat
espanyol.
Insisteix, doncs, en que no entén aquestes desqualificacions envers un govern, al qual
creu que precisament cal convidar a aprofundir en aquesta línia, a favor d'un
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reconeixement més ampli de les identitats nacionals que estan configurades dins de
l'Estat espanyol.
Diu que el GMS rebutja la proposició del GMCiU, perquè creu que forma part d'un
radicalisme estèril i perquè—tal com va dir el primer secretari del PSC—Convergència
i Unió està instal.lada, des de fa temps, en una mena d'oportunisme o lluita per a
l'hegemonia nacionalista, en la que el PSC no vol participar.
Afegeix que també la rebutja perquè té un contingut de confrontació, per les seves
clàusules relatives a denunciar i exigir «urbi et orbi» diferents condicions, i el GMS
opina que el grups municipals no estan en condicions d'exigir res a ningú, sinó que
han de mostrar bastant més respecte per un govern espanyol que està en la línia de
reconeixement, per primera vegada, del fet plural nacional que existeix a l'Estat
espanyol.
Creu, per tant, que s'ha de promoure l'entesa i no la confrontació.
Manifesta també, sobre l'exigència al president de la Generalitat de Catalunya, que li
agradaria que aquest president obtingués, com a mínim, el mateix respecte que va
tenir l'anterior.
Per últim, insisteix, en afirmar que al PSC no se li pot exigir un compromís ferm en la
defensa dels interessos nacionals de Catalunya, sinó que farà en cada moment el que
considera que ha de fer.
Acaba dient que el GMS votarà afirmativament la proposició presentada pel GMERC,
perquè la considera adequada pel seu context, contingut i redacció.
El senyor Serra i Rovira manifesta la seva decepció per les intervencions que s'han
fet anteriorment, perquè la defensa del GMCiU d'aquesta proposició, al marge del fet
que al senyor Irujo no li agradin els termes en els quals s'ha redactat, reflecteix, com
ha dit abans, la resposta a una sèrie d'intransigències i de pressions polítiques que
estan documentalment provades, malgrat que en aquest Ple tothom digui que no
passa res i no es faci referència a les pressions polítiques.
Diu que està decebut especialment del GMERC, perquè, encara que formin part de
l'actual govern, el senyor Fontdevila defensa la independència i li sembla bé que el
senyor Carretero també ho faci, però, davant de la petició del GMCiU de passar de les
paraules als fets, «amaga el cap sota l'ala», sobretot tenint en compte que aquest
tema prové d'una pregunta formulada per un diputat al Congrés, que prèviament a
Fresno va demanar si el president del govern espanyol—amb tot el respecte que li
mereix aquesta figura—faria alguna cosa per impedir l'oficialitat de les seleccions
catalanes, qüestió a la qual el senyor Rodríguez Zapatero va respondre que no faria
absolutament res.
Comenta que el greuge és que existeixen proves documentals que evidencien que sí
van haver pressions polítiques.
Es dirigeix, a continuació, al senyor Javaloyes, manifestant-li, sobre el comentari que
ha fet anteriorment el portaveu del GMPPC, en el sentit que canvia l'actitud dels partits
quan formen part de l'oposició respecte a quan governen, que personalment no té la
sensació que això sigui una cursa per esbrinar qui és el més independentista, sinó que
té el compromís de defensar els plantejaments polítics que, com a formació
nacionalista, creu que li pertoca defendre, en cada moment.
Diu que el senyor Javaloyes ja deu saber què defensa des de l'oposició, i que, en tot
cas, els seus plantejament, amb personatges com el senyor Zaplana, evidencien un
tarannà que dista molt de la resta de formacions polítiques representades en el
Congrés dels Diputats.
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Comenta també que les fotos de Macau no són per quedar bé, sinó que demostren
que, per primera vegada en la història, hi havia una selecció catalana de hoquei, que
era oficial, i que molts catalans vibraven i van gaudir amb joia pel fet que en aquell
moment hi havia l'oficialitat de les seleccions esportives i també pel fet que s'havia
guanyat un mundial, que en aquest cas, era el mundial B.
Diu a la senyora Sensat que en aquest moment per la via procedimental de les
federacions esportives, tenim esports oficials a Catalunya, entre els quals hi ha el
futbol sala, com una manera d'entendre que també es poden treballar les coses
d'aquesta forma, des de fa molt de temps.
Repta al senyor Fontdevila a explicar-li que el govern anterior de la Generalitat de
Catalunya va treballar de moltes maneres i silenciosament, perquè molts coneixien
aquesta situació i se'ls deia que havien de ser molt prudents per aconseguir el que es
va mig aconseguir a Fresno, però que finalment va quedar penjat.
Manifesta també al GMICV-EA que és evident que els avenços s'han de fer per
plantejaments i sobre la retòrica dels vint-i-tres anys—que ja és la cançó de
l'enfadós—diu que cal tenir la valentia de reclamar coses, malgrat que de vegades
pugui semblar que no són majoritàriament acceptades o que senzillament no
interessen a la gent, i que en aquests vint-i-tres anys se n'han aconseguit moltes per
aquesta via.
Com a exemple, cita el fet d'haver aconseguit un canal de televisió pública, com és
TV3, respecte el qual ningú va donar absolutament res; i també el ple desplegament
de la policia nacional catalana, que és el cos dels Mossos d'Esquadra, respecte el qual
ara tothom es vanagloria dels controls d'alcoholèmia i de radar que realitza.
Diu que això té un inici, que són els vint-i-tres anys de govern de Convergència i Unió,
que sembla que menyspreï el GMICV-EA.
Afegeix que, en tot cas, l'any passat, quan hi van haver les eleccions al Parlament de
Catalunya, no van ser els ciutadans qui van donar suport majoritàriament a l'actual
govern, sinó que van ser els diputats i diputades del Parlament els qui, legítimament,
van decantar la presidència cap al president Maragall.
Es dirigeix, així mateix, al senyor Irujo dient-li que quan es van celebrar les eleccions al
Parlament espanyol es deia als catalans, com a argument per votar al Partit Socialista,
que si guanyava el senyor Rodríguez Zapatero, guanyava Catalunya; i creu que el
senyor Irujo estarà d'acord amb ell respecte a la idea que aquesta vegada no ha estat
així.
Li sap greu que el portaveu del GMS faci aquests plantejaments, perquè creu que
alguns d'ells són d'una certa ignorància, però, en tot cas, li ha de dir que el GMCiU no
s'inventa res, sinó que el que hi ha escrit i fet està documentat. Diu que probablement
el senyor Irujo considera que exigir, com es fa en la proposició, és una manca de
respecte, i manifesta que el GMCiU no té cap intenció de faltar al respecte al president
de la Generalitat de Catalunya. Comenta, però, que defensant aquesta proposició es
reclama justícia, reclamació que es fa als mateixos partits polítics que ocupen el
govern de la Generalitat de Catalunya; i afegeix que si el pacte al qual han arribat els
tres partits que el formen és catalanista i d'esquerres, hauria de defensar, com a
mínim, els interessos de Catalunya també pel que fa al reconeixement oficial de les
seleccions catalanes.
En aquest sentit, comenta, una fotografia que creu que dóna resposta a molts dels
plantejaments que s'estan debatent en aquest moment, que apareix en el diari Avui i
en la que es veu el president de la Generalitat de Catalunya celebrant un gol
d'Espanya.
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Diu que segurament moltes respostes que s'estan buscant es troben en aquesta
fotografia.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, tenint en compte la queixa que ha fet el
GMICV-EA i la descoordinació que hi ha hagut entre el GMERC i el GMCiU,
probablement la propera vegada—encara que només sigui per retenir els mitjans de
comunicació—(es refereix al fet que els mitjans de comunicació han abandonat el Saló
de Sessions), procurarà pactar prèviament una proposició d'aquest tipus.
Manifesta també, sobre els arguments que ha exposat el senyor Serra, en nom del
GMCiU, que ja veu que el aquell regidor s'ha decebut, però també li recorda que el
GMERC no ha dit que no hi hagi problemes, sinó que ha definit el problema que creu
que el GMCiU és capaç de diagnosticar. Diu al senyor Serra que, si li ha decebut el
GMERC, segurament és perquè ja ho estava prèviament a aquest debat, perquè
potser ja fa un any que el senyor Serra hauria tractat aquest tema de diferent manera.
Quant a la intervenció del senyor Javaloyes, li diu que el GMERC no actua diferent
quan forma part del govern respecte a quan està a l'oposició, però que, ara,
precisament pel fet que està al govern, té l'objectiu de procurar avançar en aquest
tema, i n'està content, perquè ell és el primer en dir que, en més d'un cas, durant el
mandat de Convergència i Unió, s'havia fet pólvora electoral d'aquest tema. Diu que
probablement aquest país ha hagut de passar aquest procés, però la seva satisfacció
en aquest moment és que ja s'ha fet d'aquest tema una qüestió d'Estat; i creu que
molts membres presents en aquesta sessió—que no competeixen per veure qui és
més nacionalista o independentista—n'estaran sincerament contents.
Manifesta que Macau ja ha quedat lluny i que a Catalunya encara no funcionen les
seleccions, però que es continuarà treballant, perquè aquest tema continua essent
important. En aquest sentit, respecte al comentari del senyor Javaloyes referent a
l'opinió que hi ha temes més decisius que el de les seleccions esportives catalanes, li
diu que li ho digui als espanyols, ja que no s'ho han pres gaire bé.
Insisteix, doncs, en afirmar que aquest tema és important, que a la gent li agrada i que
genera una identificació social interessant. Comenta que aquest tema encara es pren
a Catalunya amb una certa normalitat, però que dins de l'Espanya profunda es tornen
bojos per aquesta qüestió.
Quant a la intervenció de la senyora Sensat, insisteix en comprometre's en intentar
portar la proposició comentada prèviament amb els altres grups municipals, però diu
que és evident que el GMERC defensa les seleccions esportives a partir d'un treball
polític. Diu que si no s'hagués fet aquest treball polític no s'hauria arribat fins on s'ha
aconseguit.
Respecte al comentari que ha fet la regidora en el sentit que cal ser molt il·lús per
pensar que es pot arribar a Fresno sense que passi res, manifesta que ja se sabia que
a Fresno passaria alguna cosa, com així ha estat. Diu que Catalunya ha jugat les
cartes d'una manera, amb uns objectius que allà s'han torçat.
Per això és evident que Esquerra Republicana de Catalunya no està satisfeta, però
tampoc ho considera com una autèntica i total derrota, perquè cada vegada hi ha més
gent que creu en aquest objectiu i ja són molts més d'aquells 500.000 que un dia van
signar perquè volien seleccions esportives catalanes, i no només de hoquei.
Diu que la identitat no es fa aïlladament i que Esquerra Republicana de Catalunya
intenta treballar en temes d'identitat i socials, no d'una manera aïllada, sinó
coordinadament i amb molta més xarxa de la que sembla.
Insisteix en afirmar que a Fresno ha passat alguna cosa, que aniran discutint; i, sobre
el comentari de la senyora Sensat en el sentit que cal arribar a un acord amb l'Estat,

233

diu que sense el que ha passat a Fresno ara no es produiria el fet que la majoria dels
partits polítics que integren la Generalitat de Catalunya estiguin demanant que s'arribi
a aquest acord sobre la reforma de la Llei espanyola sobre l'esport.
Es pregunta si hauria estat possible fer aquest plantejament abans de Fresno o de
Macau, fa un o dos anys. Personalment, creu que no, per tant, malgrat les diferències
d'opinió que existeixen entre els grups municipals, considera que aquest discurs és
real i acabarà generant resultats. Afegeix que, com que n'estan convençuts, hi poden
abundar.
Sobre la pugna que existeix entre el GMCiU i el GMERC, a la qual s'ha referit el senyor
Irujo, manifesta que no existeix aquesta pugna, sinó que aquesta vegada els dos grups
municipals no s'havien coordinat. Diu que en properes vegades ja es coordinaran i
que, en qualsevol cas, agraeix al senyor Irujo les floretes que li ha tirat, en el sentit que
el GMERC és més acurat redactant, compliment que caldrà adreçar al senyor
Gozalbo, que és l'autor de la proposició.
Diu que el GMERC no dirà res més sobre aquest tema, demana el vot afirmatiu dels
membres presents i manifesta que avui es dóna un pas al respecte en la direcció
adequada.
El senyor Irujo i Fatuarte puntualitza tres qüestions a les que s'ha referit el senyor
Serra i Rovira: primerament, insisteix en afirmar que el GMCiU està instal.lat en un
radicalisme estèril i diu que Convergència i Unió abans deia que era decisiva a Madrid
i no ho va del tot, i ara intenta ser-ho a Catalunya, i tampoc ho és.
Segonament, sobre l'opinió referent a que si guanya el senyor Rodríguez Zapatero
també guanya Catalunya, diu que això ho hauran de decidir els electors de Catalunya
en les properes eleccions, i que la valoració que en fan els socialistes de Catalunya,
en principi, és positiva i ho és molt més que en l'etapa anterior, a la que donava suport
Convergència i Unió.
Insisteix, d'altra banda, en explicar que el concepte "exigir" té un valor semàntic
reivindicatiu, que en determinats contextos és irrespectuós.
Per últim, diu que celebrar un gol d'Espanya no és cap delicte, ni cap pecat, ni provoca
cap terratrèmol, sinó una cosa que fan moltes persones a Catalunya i molts catalans,
entre els quals hi ha el senyor Pascual Maragall, que no ho és menys que el senyor
Alexis Serra.
Demana, doncs, que no tornin a treure la patent de la catalanitat, perquè el senyor
Pascual Maragall mai ha renunciat a la idea d'Espanya, sinó que, en tot cas, desitja
reformular-la.
Reitera també, una vegada més, que Convergència i Unió és nacionalista i, en canvi,
el Partit dels Socialistes de Catalunya és federalista, per tant, els haurien de deixar
una mica tranquils respecte a aquest tema.
Manifesta que es pot celebrar un gol d'Espanya o el final de la Copa Davis a
Barcelona, sense que passi res ni sense que això suposi renunciar a cap patent de
catalanitat. Insisteix en que el senyor Pascual Maragall és tan català com el senyor
Alexis Serra i, per tant, convertir en notícia la celebració d'un gol d'Espanya per part
del president de la Generalitat de Catalunya és una anècdota més de les moltes que
es poden produir dins del món de les identitats i de les simbologies.
Se sotmet a votació la proposició inclosa en el punt 8.1 de l'ordre del dia, la qual es
rebutja per 11 vots negatius (9 GMS i 2 GMPPC), 8 vots afirmatius (GMCiU) i 6
abstencions (2 GMICV-EA i 4 GMERC).
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A continuació, se sotmet a votació la proposició inclosa en el punt 8.2 de l'ordre del
dia, la qual s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8
GMCiU) i 2 vots negatius (GMPPC), per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
8.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A DONAR
SUPORT A LA CANDIDATURA DE MADRID COM A SEU DELS JOCS
OLÍMPICS 2012.

El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de desembre del 2004, que,
transcrita, diu el següent:
"La celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona l'any 1992 fou una oportunitat pel
desenvolupament econòmic, cultural i esportiu de Catalunya. Els Jocs Olímpics de
Barcelona varen ser possibles no només pels compromís de totes les forces polítiques
i socials de Catalunya, sinó també per la col.laboració lleial i generosa de tota la
societat espanyola, que va veure en la candidatura de Barcelona i en la realització dels
Jocs Olímpics a Catalunya una causa pròpia. Sense el suport dels conjunt de la
societat espanyola els Jocs Olímpics de 1992 no haurien estat possibles. I en aquest
suport hem de destacar la solidaritat de les institucions i de tot el poble de Madrid, que
varen donar suport des del primer moment a la voluntat de Barcelona d'aconseguir la
candidatura olímpica pel 1992.
Així mateix fem notar que l'aprovació de la candidatura olímpica Madrid 2012
repercutirà favorablement a Catalunya, donat que cas d'aprovar-se Barcelona seria
una de les subseus olímpiques de Futbol.
Cap circumstància pot justificar no donar la mà a qui en el seu dia ens va ajudar a
aconseguir el somni d'uns Jocs Olímpics a Barcelona, que varen ser un èxit col·lectiu
de tots els catalans.
PROPOSEM:
Manifestar el total i absolut suport de l'Ajuntament de Manresa a la candidatura de
Madrid com a ciutat seu dels Jocs Olímpics de l'any 2012.
Demanar al Govern de la Generalitat que doni el màxim suport institucional a aquesta
candidatura.
Fer arribar aquest acord a l'Ajuntament de Madrid i al Comité Olímpico Español."
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que amb la lectura del text de la proposició que
queda prou clar el que es proposa, per tant, només li resta demanar als membres
presents que la votin afirmativament.
La senyora Sensat i Borràs diu que li sorprèn que el GMPPC faci referència en
aquesta proposició als ciutadans de Madrid i al projecte del 2012, tenint en compte que
no fa gaires mesos, el senyor Javaloyes va manifestar que no entenia perquè en
aquest Saló de plens es tendia a parlar de temes que no afectaven a ciutadans i
ciutadanes de Manresa.
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Manifesta que el GMICV-EA considera que l'esperit que mou aquesta proposició prové
de les declaracions del senyor Carod Rovira, el qual és parlamentari d'un grup polític,
però no és ni més ni menys que això.
Per això, creu, que en tant que aquest representant polític va parlar i a continuació va
rectificar, està fora de lloc que la ciutat de Manresa hagi de dir a la de Madrid que no
es preocupi pel que va manifestar el senyor Carod Rovira.
Diu que no es tracta d'una campanya institucional o portada per organitzacions que
defensin o no un suport a Madrid, sinó d'unes declaracions de les quals se n'ha desdit,
per tant, cal interpretar que no tenia intenció de dir-ho o que no ho pensava.
Creu, en qualsevol cas, que el Saló de Plens no ha de servir per valorar el pes de les
declaracions d'un ciutadà de Catalunya, i, per això, el GMICV-EA no donarà suport a
aquesta proposició.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que l'incomoda la brevetat del senyor Javaloyes,
perquè posarà de relleu la prolixitat del GMERC, però li anuncia que el seu grup
s'abstindrà en la votació de la proposició presentada pel GMPPC, referent a donar
suport a la candidatura de Madrid, com a seu dels Jocs Olímpics de l'any 2012.
Agraeix també al senyor Javaloyes que, a diferència del GMICV-EA, no hagi parlat
encara del senyor Carod Rovira, i diu que ja en parlarà ell, perquè és innegable que se
n'ha d'acabar parlant.
Manifesta, al respecte que no té massa sentit donar suport a un ajuntament que ni tan
sols l'ha demanat.
Opina que està bé que Madrid opti per l'organització dels Jocs Olímpics del 2012, però
creu que cal tenir en compte que ni Madrid ni cap altra ciutat ens ha sol.licitat res
expressament.
Diu també que aquí no s'acostuma a tornar favors, referint-se a un que Madrid hauria
fet l'any 1986, sobre el qual diu que més aviat té detalls que li indiquen tot el contrari,
ja que, fins i tot, es van gastar diners per intentar evitar-ho.
Desitja, doncs, el millor dels èxits per a la celebració dels Jocs Olímpics del 2012 i que
li toqui a la ciutat que en faci els mèrits.
Manifesta també que la proposició que ha presentat el GMPPC té un problema de
fons, consistent en que es produeix una certa confusió entre la candidatura d'una
ciutat i un cert to espanyol. Diu, així mateix, que les Olimpíades a Madrid o a Espanya
haurien de ser més aviat el mèrit dels espanyols i, per tant, aconsella que es canviï el
seleccionador espanyol de futbol, senyor Aragonés, que fa manifestacions de racisme.
Fa referència, així mateix, al públic que, espontàniament, quan se celebra un partit de
futbol contra Anglaterra, davant dels jugadors de color, fa exabruptes i xiulets o imita
els micos, que són actituds que donen un mal to a una ciutat que es postula com a
candidata a les Olimpíades.
Diu, però, que si ho obtenen, «endavant les atxes», i que no serà la primera vegada
que, quan ha convingut, Catalunya i Manresa han col·laborat amb Madrid. Recorda, al
respecte, que al trenta-sis es va acollir canalla aquí, sense que ningú es posés les
mans al cap, ja que eren nens i persones als quals passava alguna cosa.
Manifesta que, per considerar que la proposta està una mica fora de lloc, el GMERC
s'abstindrà en la votació.
Sobre la mania que en la seva opinió té tothom de parlar del senyor Carod Rovira, diu
que el senyor Carod no ha dit que s'hagués equivocat ni ha rectificat, sinó que va
qüestionar la legitimitat i la capacitat dels màxims dirigents esportius a Madrid, per
organitzar les Olimpíades, tota manera que en altres actituds, com s'havien vist a
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Fresno, quan aplaudien el resultat que anava contra Catalunya, dubtava d'aquestes
actituds.
Diu que el senyor Carod mai va pronunciar la paraula boicot, i, malgrat que algunes
persones van suposar que es produiria aquest boicot, no ho va proposar ningú i
encara menys el secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya; per tant, no
hi va haver equivocació.
Explica també que fa uns dies el senyor Carod va fer unes matisacions sobre aquest
tema, en el sentit de preguntar-se què tenen a veure les Olimpíades o el suport que
se'n pugui donar, amb el consum de cava. Insisteix, doncs, en afirmar que el senyor
Carod no es va disculpar, sinó que només va exposar unes matisacions.
Diu a la senyora Sensat que vol que això quedi clar, a fi d'evitar que, sense voler, els
membres presents acabin essent corresponsables d'aquestes mentides, consistents
en dir que un dia el senyor Carod Rovira es va equivocar i sort que va rectificar.
Insisteix, un cop més, en dir que no hi ha hagut equivocació ni rectificació, sinó
explicació, matís i voluntat de coherència; i manifesta que cal saber-ho escoltar i evitar
fer-se copartícips de les maniobres de l'espanyolisme més tronat i més xaró que
encara campa per aquestes terres.
El senyor Vives i Portell diu que falten cinc minuts per tres quarts d'una de la
matinada i que si a la una brinden amb cava no cal dir que serà català perquè només
pot ser català, amb denominació d'origen.
Manifesta que el GMCiU no parlarà del senyor Carod Rovira, perquè no li cal, tenint en
compte que a l'Ajuntament hi ha temes molt importants i persones molt rellevants.
Dit això, fa referència als Jocs Olímpics de Madrid 2012 des de l'òptica de Barcelona
92. Comença amb un apunt personal i, sense la intenció d'avorrir als membres
presents amb la seva vida personal, que és trista i lamentable en alguns capítols,
explica que va viure directament aquesta qüestió i molt al costat dels senyors Pascual
Maragall, Juan Antonio Samaranch i Felipe González Márquez; i també al costat de
l'Assemblea de Comitès Nacionals Olímpics de tot el món l'any 1990.
Explica que ha dit que parlaria dels Jocs Olímpics des de l'òptica dels del 1992, perquè
la proposició que ha presentat el GMPPC, malgrat que el GMCiU la pugui arribar a
entendre, presenta algunes inexactituds. En aquest sentit, diu que el 27 de juliol del
1992, data en què es van inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona, va ser sense cap
dubte el dia més important de la història de l'esport a Catalunya i a l'Estat espanyol.
Diu que es trigarà temps a tornar a viure un dia tan important com aquell i afirma que
per arribar fins on es va arribar va caldre molta lluita especialment de la ciutat de
Barcelona, l'alcalde de la qual era en aquell moment el senyor Narcís Serra, qui va ser
el primer en posar aquest tema sobre la taula, acompanyat d'una sèrie de regidors,
que van ser titllats d'il·luminats per alguns sectors, però que gràcies a aquestes
persones que van creure en aquesta utopia, es van aconseguir els Jocs Olímpics 92.
Afegeix que es van aconseguir també gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, a la
Generalitat de Catalunya i als ciutadans de Barcelona i de Catalunya, com també a
moltes empreses implicades, al Comitè Olímpic Internacional, a la tasca que va
desenvolupar el senyor Samaranch i als «partners» que hi van haver en els Jocs
Olímpics, especialment a les televisions.
Diu que l'Estat espanyol, que aquell any va organitzar la Expo de Sevilla i va declarar
Madrid, com a capital cultural, va dedicar als Jocs Olímpics de Barcelona 750.000.000
milions de pessetes, import en el que es van incloure les despeses d'infraestructures i
altres qüestions vàries. Opina que aquesta aportació econòmica va ser ínfima respecte
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al total del pressupost dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, per tant, Catalunya i
Barcelona es van haver d'espavilar molt per tirar-los endavant.
Continua recordant que el 28 de juliol del 1992, a la resta de l'Estat es donava
tantíssima importància als Jocs Olímpics, des del punt de vista mediàtic—i no es
refereix a les persones—que un diari esportiu de Madrid, de llarguíssim tiratge i que
era el més llegit en aquella època en tot l'Estat, va dedicar a la inauguració dels Jocs
Olímpics—que va ser el dia més important de la història de l'esport de l'Estat
espanyol—una petita fotografia, amb un peu de foto a la part superior dreta de la
portada. Afegeix que en la part central de la portada apareixia una fotografia de
l'esportista Miguel Indurain, que va guanyar el Tour de França per segon any
consecutiu.
Es pregunta, doncs, si per a la resta de l'Estat espanyol van tenir importància els Jocs
Olímpics de Barcelona, suposa que per algunes persones sí que ho devien ser, però
creu que en general no va ser així.
Opina, en conseqüència, que aquest argument no és vàlid per dir que ara l'Ajuntament
de Manresa ha d'estar al costat de la candidatura de Madrid 2012, com tampoc creu
que seria correcte fer un plantejament en el sentit de pagar amb la mateixa moneda a
Madrid per la seva actitud en aquell moment.
Considera que aquest no és el camí correcte, perquè cal ser equànime i saber valorar
les coses en la seva justa mesura, però també opina que totes aquestes
circumstàncies no han d'alimentar un fervor extraordinari perquè a Madrid se celebrin
els Jocs Olímpics; per tant, no hi ha d'haver res a favor ni res en contra.
Anuncia que el GMCiU s'abstindrà en la votació de la proposició, perquè creu que, al
final, la candidatura s'haurà de guanyar a Madrid, ciutat que haurà de treballar
seriosament per aconseguir-ho i haurà de cercar les mateixes complicitats que va
haver de buscar Barcelona en el seu moment per assolir els Jocs Olímpics del 92.
Acaba dient que, en tot cas, és evident que Madrid tindrà el suport de l'Estat espanyol,
que va fer el mínim indispensable en les Olimpíades Barcelona 92.
El senyor Irujo i Fatuarte anuncia que el GMS votarà afirmativament la proposició i
manifesta que no té cap inconvenient en declarar que, en certa manera, desitja l'èxit
de la candidatura de Madrid 2012, de la mateixa manera que interpreta que Madrid va
desitjar-ne el de Barcelona l'any 1992.
Manifesta que desconeix els estudis d'enquestes o sociològics que es van poder
determinar per dir el contrari, però li consta que el govern socialista del senyor Felipe
González va donar ple suport a la candidatura de Barcelona 92, i que va ser la
Generalitat de Catalunya qui, en l'inici del procés, va mostrar una certa tebiesa en el
suport a l'Ajuntament de Barcelona, que després va rectificar.
Diu que el consta en la història és que tant el Comitè Olímpic Espanyol, és a dir, el
moviment esportiu espanyol, com l'internacional, comandat pel senyor Samaranch, així
com la majoria d'Organismes d'Espanya, van donar un suport efectiu a la candidatura
de Barcelona 92.
Opina que la candidatura de Madrid 2012 disposa dels elements necessaris per
aconseguir l'èxit i que serà bo per als madrilenys i per l'esport espanyol i català, per
això, reitera el suport del GMS a la proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta en resposta al comentari de la senyora Sensat, en el
sentit que el GMPPC va dir que no s'havia de parlar en aquestes sessions plenàries de
temes que no afectessin a la ciutat, diu que no ha sigut el GMPPC el primer en
presentar proposicions d'aquest tipus, i que, tenint en compte que altres grups
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municipals han presentat proposicions referents a les seleccions esportives catalanes,
el GMPPC ha decidit proposar-ne una sobre la candidatura de Madrid 2012.
Anuncia, així mateix, que a partir d'ara proposarà al Ple els temes que consideri
convenients.
Diu, respecte a l'afirmació referent a que seran els madrilenys els beneficiats per
aquestes Olimpíades, que també en resultarà afavorit tot el conjunt de la ciutadania
d'Espanya, tal com va passar amb les Olimpíades de Barcelona 92; per tant, en aquest
cas, Barcelona també hi guanyarà.
En aquest sentit, diu que, tal com es manifesta en la proposició, en cas que
s'aconseguís la candidatura, Barcelona seria una de les subseus olímpiques de futbol.
Sobre la pregunta referent a qui demana aquest suport, diu que és el Partit Popular de
Catalunya qui el demana, malgrat que potser algú pugui pensar que no és ningú per
fer-ho.
Aclareix que aquest suport a l'Ajuntament de Madrid és moral, per tant, no s'està
demanant que s'enviïn diners.
Sobre el boicot al que s'ha fet referència durant el debat, diu que ell no n'ha parlat en
cap moment, com tampoc ha dit res sobre problemes comercials.
Diu, per tant, que si algú té ganes d'esplaiar-se o d'excusar-se, que ho faci, però el
GMPPC no parla de boicot, sinó de suport a un fet olímpic de ciutats esportives, que
genera prou empatia com perquè l'esport estigui per sobre de les divergències
polítiques que alguns necessiten per omplir el seu discurs.
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per 11 vots afirmatius (9 GMS i 2 GMPPC) i
14 abstencions (2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8 GMCiU), per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER TAL QUE ES REFORCI
LA VIGILÀNCIA EN LA ZONA VERDA COMPRESA ENTRE EL CARRER
RAMON LLULL I LA PLAÇA DEL 8 DE MARÇ, AL BARRI DE VALLDAURA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de desembre del 2004, que,
transcrita, diu el següent:
"Atès que des de fa temps la zona verda i d'esbarjo compresa entre els carrers Ramon
Llull i Plaça del Vuit de Març, al Barri de Valldaura de Manresa, ha esdevingut un focus
de preocupació per a tots els veïns de la zona en la mesura que sovint s'hi produeixen
actes vandàlics.
Atès que als darrers mesos aquesta preocupació ha anat en augment a causa de la
presència d'algunes persones que utilitzen aquesta espai com a punt de venda de
substàncies estupefaents.
Atès que en aquests dos últims anys s'han perpetrat dotze robatoris a les vivendes
que envolten aquest parc urbà (els dos darrers, ara fa tres setmanes).
Atès que la il·luminació existent al parc és força insuficient.
Atès que aquesta àrea de la ciutat limita pràcticament amb la seu de la Policia Local
de Manresa.
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Atès que aquest Ajuntament ha aprovat per a l'any 2005 la incorporació de deu nous
policies locals.
EI Grup Municipal de CiU
Proposa:
PRIMER. Que es reforci la vigilància en aquest parc de la ciutat, especialment en
horari nocturn.
SEGON. Que es procedeixi, previ estudi per part dels tècnics de l'àrea de la via
pública d'aquest Ajuntament, a la implementació de l'enllumenat públic d'aquesta
zona."
El senyor Vives i Portell diu que seguint l'exemple del senyor Javaloyes, dóna la
proposició per defensada i demana el vot afirmatiu dels membres presents.
El senyor Jordà i Pempelonne diu que l'equip de govern té la intenció de votar
afirmativament la proposició, però demana que es facin dues modificacions: per una
banda, que se suprimeixi l'últim punt de la part expositiva, en la que es fa referència a
que l'Ajuntament ha aprovat per a l'any 2005 la incorporació de deu nous policies
locals, tenint en compte que els nous agents no seran operatius fins al juny del 2006, i,
per tant, no tindria massa sentit relacionar aquest fet amb el reforç de la vigilància. Per
una altra banda, que s'afegeixi al final del segon punt de la part resolutòria l'expressió
«si escau», ja que potser l'enllumenat no és insuficient.
El senyor Javaloyes i Vilalta anuncia, d'antuvi, que el GMPPC votarà afirmativament
la proposició.
A continuació, diu que en aquesta proposició s'exposa un problema puntual existent en
una zona concreta i es mostra contrari a tractar cada situació concreta a través de
proposicions formulades al ple de la Corporació.
Diu que troba correcte exposar aquest problema com a exemple del que s'està
produint en diferents parcs de la ciutat i, per tant, demana que es modifiqui el primer
punt de la part resolutòria de la proposició en el sentit que on diu: «Que es reforci la
vigilància en aquest parc de la ciutat» digui «Que es reforci la vigilància en els parcs
de la ciutat», ja que, malgrat que és cert que el parc al qual es fa referència en la
proposició té una problemàtica concreta, també ho és el fet que divendres al vespre al
parc situat al carrer de l'Abat Oliba, existeixen els mateixos problemes, tenint en
compte, a més, que fa uns dies es va cremar un vehicle en un incendi.
Insisteix, doncs, que aquest tipus de situacions es produeixen en diferents parcs de la
ciutat, i, per això, demana que s'elabori un estudi sobre el reforç de al vigilància en tots
els parcs, principalment, en horari nocturn.
L'alcalde diu al senyor Javaloyes que entén la seva reflexió, però la proposició fa
referència a la zona de Valldaura i és complicat modificar-la.
El senyor Jordà i Pempelonne matisa que alguns parcs de la ciutat es tanquen de
nit, com són ara el de Puigterrà i el de l'Agulla, i, en conseqüència, no hi ha vigilància.
Diu, per tant, que no es tan senzill com acordar que es reforci la vigilància en tots els
parcs de la ciutat, sinó que, en tot cas, s'hauria de precisar més. Per això, proposa que
es limiti la proposició al parc del barri de Valldaura, tal com s'ha presentat inicialment.
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El senyor Javaloyes i Vilalta recorda que, malgrat que en un primer moment s'ha
referit als parcs de la ciutat, posteriorment, ha concretat la proposta en l'elaboració
d'un estudi previ, encaminat a detectar les necessitats de reforç.
És conscient que s'està parlant concretament del barri de Valldaura, però tenint en
compte que en la part expositiva s'evidencien situacions que són comunes a diferents
punts de la ciutat, creu que caldria elaborar l'estudi esmentat. Afegeix que quinze dies
serien suficients per fer el treball de camp necessari per detectar la problemàtica
existent en diferents sectors del nucli urbà, que caldria reforçar; i està d'acord amb
l'afirmació que en els parcs que són tancats durant la nit, com és ara el de Puigterrà,
és innecessari.
L'alcalde diu al senyor Javaloyes que la Comissió Informativa recollirà el seu
suggeriment i proposa que se centri la proposició, ja que no és partidari d'incloure tots
els parcs de la ciutat en un text que fa referència al barri de Valldaura, per tractar-se
de casos diferents.
Seguidament, concreta l'esmena que ha proposat el senyor Jordà per al text de la
proposició, en el sentit que se suprimeix l'últim punt de la part expositiva i s'afegeix
l'expressió «si escau» al final del punt segon de la part resolutòria.
Sotmesa a votació la proposició, amb l'esmena incorporada, s'aprova per unanimitat
dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:
PRIMER. Que es reforci la vigilància en aquest parc de la ciutat, especialment en
horari nocturn.
SEGON. Que es procedeixi, previ estudi per part dels tècnics de l'àrea de la via
pública d'aquest Ajuntament, a la implementació de l'enllumenat públic d'aquesta zona,
si escau.
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels quatre
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
Seguidament, proposa que es tractin conjuntament els assumptes sobrevinguts
número 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
9.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓ
PER LA PROMOCIÓ DEL MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA, PER
IMPORT DE 8.310,44 EUROS, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT DEL
SERVEI AL MUSEU DE LA TÈCNICA DES DEL 17 DE MAIG AL 31
D'AGOST DE 2004.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 10 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El Ple de la Corporació Municipal de 18 de gener de 1994 va aprovar l’expedient de
contractació de la concessió administrativa del servei del Museu Municipal de la
Tècnica de Manresa per un període de 5 anys.
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Aquesta concessió ha estat prorrogada fins a esgotar el període de concessional que
ha finalitzat el dia 16 de maig de 2004.
Fundació Privada per la Promoció del Museu de a Tècnica de Manresa ha estat
prestant aquest servei de manera interrompuda mentre no es redacta i s’aprova una
nova concessió.
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

FUNDACIÓ PER LA
PROMOCIÓ DEL MUSEU
DE LA TÈCNICA DE
MANRESA
CIF: G-60181955

Manteniment del servei al Museu de la
Tècnica des del dia17 de maig a 31
d’agost de 2004
8.310,44

9.2

EUROS

"

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE GRAELLS
INSTRUMENTS MUSICALS, PER IMPORT DE 5.170,00 EUROS, EN
CONCEPTE DE LLOGUER D'EQUIP DE SO I LLUMS DE REFORÇ AL
TEATRE CONSERVATORI IL.LUMINACIÓ D'STANDS I ALTRES ESPAIS
PER A LA FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL MEDITERRÀNIA. MANRESA
2004.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 17 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu
d’actes realitzats al diferents espais dins la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional.
Mediterrània. Manresa 2004, que tingué lloc els dies 5, 6 i 7 de novembre de 2004.
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

GRAELLS
INSTRUMENTS
MUSICALS
CIF: B60047812

Lloguer d’equip de so i llums de reforç al Teatre
Conservatori il·luminació d’stands i altres espais
Per la Fira d’Espectacles d’arrel Mediterrània.
Manresa 2004

EUROS

5.170,00 "
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9.3

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE GABINET DE
MEDIACIÓ I PROJECTES PARAL.LELS, S.L., PER IMPORT DE 1.516,29
EUROS, EN CONCEPTE DE PÒLISSA D'ASSEGURANÇA QUE COBREIX
LES OBRES D'ART DE L'EXPOSICIÓ "LLUÍS MONTANÉ. EL
MEDITERRANISME DINÀMIC", DURANT L'EXPOSICIÓ AL CENTRE
CULTURAL EL CASINO, I TAMBÉ PEL QUE FA AL TRANSPORT
MANRESA I EL SEU RETORN.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 17 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Museu Comarcal de Manresa va encarregar
dues pòlisses d’assegurances per tal de cobrir les obres d’art de l’exposició “Lluís
Montané. El Mediterranisme dinàmic” que s’està duent a terme des del dia 2 de
desembre de 2004 i fins al 23 de gener de 2005, tant pel que fa al seu transport
d’anada i tornada, com la seva estada al Centre Cultural El Casino.
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

EUROS

Gabinet de Mediació i
Projectes Paral·lels S.L.
NIF: B-62062765

Pòlissa d’assegurança que cobreix les
obres d’art de l’exposició “Lluís
Montané. El Mediterranisme dinàmic”
durant l’exposició al Centre Cultural el
Casino Del 19/11/04 al 15/02/05

955,56

Pòlissa d’assegurança que cobreix les
obres d’art de l’exposició “Lluís
Montané.El Mediterranisme dinàmic”
pel que fa al transport a Manresa i el
seu retorn Del 18/11/04 al 15/02/05

560,73

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

1.516,29 "

9.4

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE DIVERSES
SOCIETATS MERCANTILS, PER UN IMPORT TOTAL 38.129,26 EUROS, EN
CONCEPTE DE DIVERSOS SERVEIS PRESTATS AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DE LA FIRA D'ESPECTACLES D'ARRREL MEDITERRÀNIA.
MANRESA 2004.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 15 de
desembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Mediterrània. Manresa 2004, que tingué lloc els
dies 5, 6 i 7 de novembre de 2004.
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En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

EUROS

LA GENERAL
D’ESPECTACLES NIF:
B61286936

Coordinació logística i contractació de
personal pel muntatge, realització i
desmuntatge de la Fira d’Espectacles d’Arrel
Mediterrània. Manresa 2004

7.619,00

LA PARTICULAR D’OCI SL
NIF: B63650535

Gestió, contractació i organització del
personal de suport tècnic i atenció al públic
als espais de la Fira d’Espectacles d’Arrel
Mediterrània. Manresa 2004
11.800,00

CLICKART, TALLER DE
COMUNICACIÓ, S.L.
NIF: B62430269

Lloguer d’ordinadors portàtils transport,
instal·lació i servei tècnic, per la Fira
d’Espectacles d’Arrel. Mediterrània. Manresa
2004

1.624,00

RENTAL INSTRUMENTS,
S.L
NIF: B63074819

Lloguer d’instruments musicals per la Fira
d’Espectacles d’arrel. Mediterrània. Manresa
2004

2.367,41

CARPEGUASCH, S.L.
NIF: B43568583

Muntatge estructura al teatre Conservatori en
motiu de la Fira d’Espectacles d’Arrel
Mediterrània. Manresa 2004

408,32

JOSEP CAMPABADAL
VILALTA
NIF: 39.322.472Q

Serveis de logística i transports de material
tècnic i escenogràfic de la Fira d’Espectacles
d’Arrel Mediterrània. Manresa 2004

7.619,00

MANRESA LIGHT
TRANSPORT, S.L. CIF:
B61907804

Transports, càrrega i descàrrega Fira
d’espectacles d’arrel Mediterrània. Manresa
2004

4.600,00

JOSEP BLANCAFORT
BURDÓ
NIF: 39.310.376H

Serveis prestats els dies 5, 6 i 7 de novembre
de 2004, en motiu de la Fira d’espectacles
d’arrel. Mediterrània Manresa 2004-12-13

2.091,53

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

38.129,26 "

Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
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10.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE TANQUES PROTECTORES AL RECINTE
DE LA FÀBRICA NOVA.

El secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:
"EI 9 d'octubre passat un jove adolescent aventurer amb inquietuds de recerca
d'espais per descobrir, va fer un mal pas en traspassar una tanca metàl·lica trencada a
l'espai de la Fàbrica Nova.
Passades unes setmanes es restituí la tanca metàl·lica trencada per una consistent i
ferma reixa de plàstic de les que es col·loquen per senyalitzar espais en petites obres.
La qual i sortosament va durar força temps intacta, més de 48 hores segons indiquen,
en la que es va fer un forat al bell mig per poder accedir en un espai ple d'elements
perillosos com són ferros rovellats de dimensions admirables i fins i tot forats per a on
es pot caure i fer molt de mal.
Continuen sense haver previst col.locar o fer col.locar, a qui correspon, una tanca que
impedeixi l'accés?
Creuen que la solució adoptada d'una reixa de plàstic es la més adequada?
Qui es el responsable d'aquesta actuació que considerem negligent?
Pensen adoptar mesures correctores vers als responsables?"
La senyora Mas i Pintó diu que, a més de respondre a la pregunta, li agradaria fer
una sèrie de precisions, perquè és molt imprecisa, ja que l'única dada exacta és la
referent a la data del 9 d'octubre.
Comenta que intentarà concretar els aspectes objectius i comença dient que
possiblement el 9 d'octubre va passar aquest mal pas, però que l'Ajuntament no en va
tenir coneixement fins el 14 d'octubre, que són cinc dies després i no una setmana,
moment en què es va col·locar la tanca de plàstic. Aclareix que no es tractava d'una
mesura definitiva, sinó cautelar, adoptada per l'Ajuntament, malgrat que la tanca és de
propietat privada, ja que tanca un espai privat i, d'acord amb la legislació actual
d'urbanisme, correspon als propietaris dels terrenys tenir en les degudes condicions
aquestes tanques.
Diu que és evident que la solució adoptada amb la reixa de plàstic no és la més
adequada, però sí ho era en aquell moment, perquè es tractava d'una mesura
cautelar.
Sobre l'afirmació que es fa en la pregunta, sobre les 48 hores que va durar intacta la
reixa de plàstic, diu que desconeix si es va trencar o no, perquè en la pregunta no
s'indica la font de la qual prové aquesta afirmació.
Manifesta que en tot cas la constància del trencament la va tenir l'Ajuntament el 2 de
desembre i el 7 de desembre es va instal.lar la tanca metàl·lica.
Sobre l'últim apartat de la pregunta, respon que evidentment l'Ajuntament no té la
intenció d'adoptar mesures correctores vers als responsables, perquè considera que
es va actuar correctament, ja que, en principi, el que es va fer és solucionar un
problema, amb la disponibilitat dels materials que es tenia en aquell moment, i,
després, resoldre la situació completament, tan bon punt va ser possible.
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10.2

PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE LA PROHIBICIÓ DE FUMAR EN LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

El secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:
"De fa molt de temps que es parla de no permetre fumar en llocs de concurrència
pública, tant empreses com institucions, tant en llocs de caire públic com privats.
D'exemples arreu en podríem trobar de que ja s'aplica aquesta sensibilitat de no
permetre fumar, fins al punt que a través de reglament de llei es vol dur a terme
aquesta necessitat.
L'Ajuntament de Manresa com a institució pública i de concurrència pública i en espai
de treball públic hauria de intensificar el treball i la tasca de sensibilització de 'treballar
sense fums'.
Te previst l'Ajuntament de Manresa l'aplicació de no permetre fumar en les
dependències de la seva titularitat properament?
S' ha arribat a plantejar aquesta qüestió al comitè d'empresa així com als responsables
dels centres de titularitat municipal per a poder possibilitar aquest fet?"
El senyor Irujo i Fatuarte diu que és evident que tard o d'hora les Administracions
Públiques hauran de complir normatives que ja són vigents en alguns àmbits, i explica
que el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya està elaborant un
projecte de llei, que encara no està en tràmit parlamentari, el qual, tan bon punt sigui
d'aplicació, serà acatat i promogut per l'Ajuntament de Manresa.
Manifesta també que, com a regidor de Salut està valorant la possibilitat d'avançar-se
a aquesta normativa, per a la qual cosa, ha posat en marxa dues accions: per una
banda, l'Ajuntament ha promogut una sèrie de cursos i ha ofert tractaments a
treballadors municipals, que han tingut èxit en alguns casos.
Explica també que s'han iniciat consultes amb el Comitè de personal, per intentar
esbrinar si es pot prohibir fumar en les dependències municipals, sense que sigui
necessari habilitar llocs expressos per a aquest ús.
Diu que la manca d'espai que té l'Ajuntament, és prou coneguda, l'han frenat a l'hora
de promoure un acord sobre aquest aspecte.
Informa també que el Comitè de personal s'ha mostrat bastant receptiu a l'aplicació
immediata de la normativa citada.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan és la 1 hores i 10
minuts del 21 de desembre del 2004, la qual cosa, com a secretari general accidental,
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya número ............... i correlativament fins el ............
El secretari general accidental

Vist i plau
L’alcalde
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