ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 7 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Dia: 21 de maig de 2007
Hora: 20 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

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

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

Secretari general
Sr.

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Sra.
Sr.

Núria Sensat i Borràs
Xavier Rubio Cano

1

El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió quan són les 20 h 23 min en el
coneixement del punt 3.2.2 de l'ordre del dia.
El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h i 20 min, i un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa
tot seguit a tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a
continuació.

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 5, DEL DIA 16
D'ABRIL DE 2007 I L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 6, DEL DIA 2
DE MAIG DE 2007
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària del dia 16 d'abril de 2007 i de l'acta de la sessió extraordinària del dia
2 de maig de 2007, que s'han entregat als regidors i regidores, juntament amb la
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu
contingut.
En no formular-se’n cap, les actes del dia 16 d'abril i del dia 2 de maig de 2007 queden
aprovades per unanimitat dels 22 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 14, 15, 16, 17 i 18
CORRESPONENTS ALS DIES 10, 16, 23, 30 D'ABRIL I 7 DE MAIG
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES
SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,
EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL I ELS
ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions número 14, 15, 16, 17 i 18 corresponents als dies
10, 16, 23, 30 d'abril i 7 de maig del 2007, respectivament, pel repartiment que de les
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes
de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113.1.B) del RD 2568/86, de 28
de Novembre.
2.2

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

2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2952, DE 11
D'ABRIL DE 2007, QUE DEIXA SENSE EFECTES LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDE DE DATA 19 DE MARÇ DE 2007 QUE ACORDAVA EXECUTAR
LA SENTENCIA 63/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. DEIXAR SENSE EFECTE la resolució de l’alcalde de Manresa de data 19 de
març de 2007 que acordava executar la sentència núm. 63/2007 dictada el dia 5 de
febrer de 2007 pel Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs
contenciós administratiu núm. 392/2004-V interposat per Luisa Muñoz Pérez, d’acord
amb el contingut de la provisió d’aquest mateix jutjat de data 19 de març de 2007, en
què es deixa sense efecte la fermesa declarada en data 9 de març de 2007 per error.
2n. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala del
Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel·lació interposat per Luisa Muñoz Pérez contra la sentència dictada pel Jutjat del
Contenciós-Administratiu número 5 de Barcelona dia 05-02-07, que desestimava el
recurs interposat per part de l’actora.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI I BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyora TRINI CAPDEVILA FÍGOLS, directora de la defensa jurídica
en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació"

2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3272, DE 23
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL C. ALFONS XII NÚM. 9.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.
APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala del
Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel.lació interposat per la Comunitat de Propietaris del C. Alfons XII núm. 9 contra la
Interlocutòria dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 4 de Barcelona dia
05-03-2007, que declarava executada la sentència.
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2n.
NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI I BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel.lació esmentat a l’acord anterior
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyora TRINI CAPDEVILA FÍGOLS, 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. 3339, DE 24
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS D'APEL·LACIÓ REFERENT A LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 463/2005.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.
APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
d'apel·lació interposat per ADRIANO EDIFICIOS ANDALUCES SL contra la sentència
dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona el dia 21 de desembre
de 2006, que declarava la desestimació del recurs contenciós-administratiu núm.
463/2005.
2n.
NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d'apel·lació esmentat a l’acord anterior
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.
3r.

2.6

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

DO NAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3715, DE 2 DE
MAIG DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 168/2007-A, REFERENT A
L'EXECUCIÓ DE MESURES CAUTELARS I URGENTS SOBRE UNA FINCA
SITUADA A LA PLAÇA MAJOR.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
en el recurs contenciós-administratiu número 168/2007-A interposat pel Sr. JOAN
COMELLAS SALGUERO contra quatre resolucions de l’Alcalde-President de data 12 de
gener de 2007, desestimatòries dels recursos de reposició interposats per l’actor contra
quatre resolucions de la regidora delegada d’Urbanisme que ordenaven l’execució de
mesures cautelars i urgents sobre la finca situada a la Plaça Major núm. 20 i imposaven
multes coercitives per incompliment de l’execució d’aquestes mesures cautelars i urgents,
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
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29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA I FÍGOLS, directora de
la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3891, DE 7 DE
MAIG DE 2007, QUE RESOL FORMULAR OPOSICIÓ I APROVAR LA
PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS D'APEL.LACIÓ
INTERPOSAT CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 45/07, DE DATA 9 DE MARÇ
DE 2007 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE
BARCELONA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. FORMULAR oposició d’aquest Ajuntament al recurs d’apel·lació interposat per
Constructora del Cardener S.A. contra la sentència núm. 45/07, de data 9 de març de
2007 dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 4 de Barcelona, que
desestimava el recurs núm. 477/2004-A
2n. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala del
Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel·lació referit en el punt anterior.
3r. NOMENAR el senyor Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant
d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior (contracte
d’assistència de 08-07-03), i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor Jordi Rodríguez Fuentes, director de la defensa jurídica en el recurs
477/2004-A de referència
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació"

A.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2774, DE 30 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 105/06,
DICTADA EL 10 D'ABRIL DE 2006 PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA, QUE RESOL DESESTIMAR EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 512/2005-2C.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 105/06 dictada el dia 10
d’abril de 2006 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, dins el
recurs contenciós-administratiu núm. 512/2005-2C interposat per Josep Ferrer
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Martínez, contra aquest Ajuntament, resolució judicial que literalment decideix:
“Desestimar el recurs interposat per D. Josep Ferrer Martínez, sense especial
pronunciament sobre costes”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2775, D'11
D'ABRIL DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 15,
DICTADA EL 12 DE GENER DE 2007 PER LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA
DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TSJC, QUE RESOL DESESTIMAR
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 25/2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 15 dictada el dia 12 de
gener de 2007 per la secció segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu
núm. 25/2002 interposat per Joaquim Costa Domènech, contra aquest Ajuntament,
resolució judicial que literalment decideix: “PRIMERO: Que debemos declarar
inadmisible este recurso contencioso-administrativo. SEGUNDO: No se aprecian
motivos para hacer una expresa imposición de las costas procesales a tenor de lo
dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2950, D'11
D'ABRIL DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 274,
DICTADA EL 22 DE NOVEMBRE DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA, QUE RESOL DESESTIMAR EL
RECURS
NÚM.
456/2004,
REFERENT
A LES
AL·LEGACIONS
PRESENTADES CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 28 DOLORSPOLÍGON.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 274 dictada el dia 22 de
novembre de 2005 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona dins el
recurs contenciós-administratiu núm. 456/2004 interposat per PROCENTE SA, contra
resolució de l’Alcalde-President de data 01-07-04, que desestimava les al.legacions
formulades per l’actor i aprovà definitivament el projecte de reparcel.lació de la Unitat
d’Actuació núm. 28 Dolors-Polígon, resolució judicial que literalment decideix: “Que
debo desestimar y desestimo el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad PROCENTE, SA, representada por el Sr. Procurador DNO
RAMÓN FEIXO BERGADA, y en nombre de la compañía ALAPONT, SA, contra el
acuerdo del Ayuntamiento de Manresa de 1 de julio de 2004, en virtud del cual, se
desestiman las alegaciones formuladas por aquélla, en otros interesados, en el trámite
de audiencia contra la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la UA28 DOLORS-POLÍGON; y se decide su aprobación definitiva. Sin costas.”.
.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

6

2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3500, DE 26
D'ABRIL DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA D'1 DE
SETEMBRE DE 2006, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 3 DE BARCELONA, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS NÚM.
458/05, REFERENT A UNA DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A
L'ACTIVITAT D'ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 1 de setembre de
2006 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona dins el recurs
contenciós-administratiu núm. 458/05 interposat per VODAFONE ESPAÑA SA, contra
la resolució del Tinent d’alcalde Regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats
de data 29-07-05 que denegava la llicència ambiental sol.licitada per a l’activitat
d’estació base de telefonia mòbil, en els terrenys situats a la Cra. de l’abocador les
Arnaules s/n, resolució judicial que decideix desestimar el recurs interposat pel
recurrent, confirmant la resolució impugnada, sense imposició de costes.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 3592, DE 19
D'ABRIL DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES NÚMS. 465/2006
I 115/2005, REFERENTS A L'ESTIMACIÓ PARCIAL DE DOS RECURSOS
SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL C. FONT DEL GAT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.
EXECUTAR la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm.
465/2006 de data 11 de maig de 2006, dictada en apel.lació en el recurs contenciós
administratiu núm. 138/03 interposat per ALBERT SERRA SERENA i altres, que diu
literalment: “ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación núm. 105/2005
interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2005, del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo núm. 10 de Barcelona y su Provincia, estimatoria en parte
del recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 138/2003 interpuesto contra el
acuerdo del AYUNTAMIENTO DE MANRESA de 18 de febrero de 2002 por el que se
aprobó definitivamente el expediente de contribuciones especiales para las obras de
urbanización de la calle Font del Gat, entre la calle Mayor y la Avenida Bases de
Manresa; y con revocación parcial de la expresada sentencia, anulamos el
pronunciamiento de la misma relativo a la inadmisibilidad del recurso respecto de dos
recurrentes, desestimando la apelación, y confirmando por ello la sentencia, en cuanto
al fondo del asunto; sin hacer especial condena en las costas causadas en ambas
instancias”; EXECUTAR, així mateix, la sentència dictada en primera instància, núm.
115/205, de 23 de juny de 2005 pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 10 de
Barcelona, en la part confirmada en apel.lació, la qual literalment diu: “PRIMERO.Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por los actores
contra el acto administrativo impugnado, anulando parcialmente la resolución de 11 de
febrero de 2003, en el sentido de reducir el porcentaje de aplicación de las
contribuciones especiales al 50%. SEGUNDO.- No efectuar condena en costas.”
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 3714, DE 25
D'ABRIL DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 2/2005,
DICTADA EL 5 DE GENER DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 10, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS NÚM.
322/2003, REFERENT A DIVERSES LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES EN
CONCEPTE DE TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TANQUES I
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS AL C. DOS DE MAIG.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 2/2005 dictada el dia 5 de
gener de 2005 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona dins el recurs
contenciós-administratiu núm. 322/2003 interposat per PROMOCIONES Y
GESTIONES INMOBILIARIAS RATISBONA, SL & CIA S. COM., contra les liquidacions
tributàries ID. 903040062-2003, 903040136-2003, 903040063-2003 i 903040137-2003
en concepte de taxa per la instal·lació de tanques, i instal·lacions semblants al carrer Dos
de Maig de Manresa, durant els mesos de desembre de 2002 i gener de 2003, resolució
judicial que literalment decideix: “Que debo desestimar y desestimo el presente
recurso contencioso-administrativo, interpuesto contra la Resolución del Regidor
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Manresa de fecha 19 de septiembre de
2003, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra las
liquidaciones tributarias ID 903040062-2003, 903040136-2003, 903040063-2003 i
903040137-2003, sin expresa imposición de las costas procesales.”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

A.3)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 2822, DE 12
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 573 I 636, EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 154/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 573 i 636, 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 154/2007, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 27 de març de 2007 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, a la plaça Major, de Manresa, consistents en falta de
respecte, resistència i desobediència als agents de l’autoritat, i que podrien ser
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 573 i 636, en el judici de faltes 154/2007.
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. 2823, DE 12
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 613 I 653, EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 63/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 613 i 653, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa amb el
número de judici de faltes 63/2007, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 27 de juliol de 2006 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, al passeig Pere III de Manresa, consistents en atemptat als
agents de l’autoritat, i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que
disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 613 i 653, en el judici de faltes 63/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 2824, DE 12
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 640 I 641, EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 634/2006.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 640 i 641, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa amb el
número de judici de faltes 634/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 4 de desembre de 2006 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, a la plaça Espanya de Manresa, consistents en falta de
respecte i consideració i amenaces i desobediència als agents de l’autoritat, i que
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 640 i 641, en el judici de faltes 634/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 3340, DE 24
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 422, 573, 638 I 669, EN EL JUDICI
DE FALTES NÚM. 142/2007.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 422, 573, 638 i 669, per tal de garantir-los la defensa
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de
Manresa amb el número de judici de faltes 142/2007, i amb l’objecte de ser part en el
procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 11 de juliol de
2006 per uns fets esdevinguts el mateix dia, al carrer Sant Miquel cruïlla Baixada del
Carme, de Manresa, consistents atemptat als agents de l’autoritat, i que podrien ser
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 422, 573, 638 i 669, en el judici de faltes
142/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.18

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 3722, DE 2 DE
MAIG DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 669 I 672, EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 162/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb els
carnets professionals números 669 i 672, per tal de garantir-li la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa amb el
número de judici de faltes 162/2007 en el que figuren com a denunciants, i amb
l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada
el dia 19 de febrer de 2007 per uns fets esdevinguts el mateix dia, a la confluència
entre la plaça Espanya i el passeig Pere III de Manresa, consistents en falta de
respecte i consideració als agents de l’autoritat.
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 669 i 672 en el
judici de faltes 162/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.19

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 3724, DE 2 DE
MAIG DE 2007, SOBRE
PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 573, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 188/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 573, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui
en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el número
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de judici de faltes 188/2007, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se
segueix arran de la denúncia presentada el dia 9 de febrer de 2007 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, al carrer Sant Miquel, núm. 21, de Manresa, consistents en
resistència i desobediència als agents de l’autoritat, i que podrien ser constitutius
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la
policia local de carnet professional número 573, en el judici de faltes 188/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.20

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 3874, DE 19
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
L'AGENT DE POLICIA LOCAL NÚM. 661, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM.
36/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 661, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número de
judici de faltes 36/2007 en el que figura com a denunciant, i amb l’objecte de ser part
en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 26 de gener
de 2007 per uns fets esdevinguts el mateix dia, a la cruïlla del carrer de les Piques
amb la plaça d’en Creus de Manresa, consistents en falta de respecte als agents de
l’autoritat.
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 661 en el judici de
faltes 36/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.21

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 3875, DE 19
D'ABRIL DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
L'AGENT DE POLICIA LOCAL NÚM. 665 EN EL JUDICI DE FALTES NÚM.
74/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 665, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número de
judici de faltes 74/2007 en el que figura com a denunciant, i amb l’objecte de ser part
en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 1 de març
de 2007 per uns fets esdevinguts el mateix dia, al Passeig de Pere III, 77 de Manresa,
consistents en falta de respecte i consideració als agents de l’autoritat.
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2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 665 en el judici de
faltes 74/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

A.4)

ALTRES ASSUMPTES

2.22 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT D'HISENDA
NÚM. 2791, DE 19 DE MARÇ DE 2007, D'APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE
D'UNA FACTURA, A FAVOR D'ARQUINGEST, EN CONCEPTE DE
REALITZACIÓ D'UN DICTAMEN PERICIAL EN RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 877/2004, SOBRE DETERMINACIÓ
DEL PREU JUST D'UNA FINCA EXPROPIADA.
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"APROVAR EL PAGAMENT de la factura núm. A/03-2007 de data 17 de gener de
2007, per la quantitat de 1.675,39€ aplicant un 15% d’IRPF (248,82€), a favor
d’ARQUINGEST, Societat Civil Privada, amb Nif G-61698536, amb domicili al c/
Muntaner, núm. 181, pral 2a. de Barcelona (08036), segons nomenament realitzat a
favor del Sr. JOSÉ LUÍS SAN MARTÍN per la secció 2a. de la Sala contenciós
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per l’emissió del dictamen
pericial en relació al recurs contenciós-administratiu núm. 877/2004 interposat per
Maig Primer, S.L., contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 19-0704, en el qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord anterior
de data 23-02-04 i va establir el preu just de la finca expropiada, situada al c/
Vallfonollosa, 6 i Baixada dels Jueus, s/n, expt. just preu núm. 1135-03, i transferir-li
la quantitat de 675,39€ (sis-cents setanta-cinc amb trenta-nou), ja que amb
anterioritat se li va fer un pagament en concepte de provisió de fons de 1.000 €."
2.23

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 2795, DE 29
DE MARÇ DE 2007, DE DESIGNACIÓ DEL SENYOR ESTEVE ALBÀS I
CAMINAL, I EL SENYOR JERONI MUÑOZ I SOLER COM A LLETRATS DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A DUR A TERME TOTES AQUELLES
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA MILLOR DEFENSA JURÍDICA
DELS INTERESSOS MUNICIPALS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
1r.
DESIGNAR lletrats d’aquest Ajuntament el Sr. Esteve Albàs i Caminal, Cap de
Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial i el Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap
de la Secció jurídico administrativa dels Serveis a les Persones, facultant-los per dur a
terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a la millor defensa jurídica
dels interessos municipals en tots aquells assumptes que se’ls encomanin en relació als
àmbits descrits als fets primer i segon d’aquesta resolució, respectivament.
2n. ATORGAR PODERS per a plets a favor del Sr. Esteve Albàs i Caminal i del Sr.
Jeroni Muñoz i Soler, nomenats lletrats de l’Ajuntament en virtut de l’acord anterior.
3r.

DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.
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2.24

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 2951, DE 29
DE MARÇ DE 2007, SOBRE APROVACIÓ DE LA COMPAREIXENÇA DE
L'AJUNTAMENT
EN L'ACTE DE CONCILIACIÓ, EN MATÈRIA
D'ACOMIADAMENT, AL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB NÚMERO D'EXPEDIENT 261/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de conciliació assenyalat
pel dia 2 d’abril, al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya,
servei de conciliacions individuals de Manresa, amb número d’expedient 261/2007,
seguit a instàncies de la Sr. MARIA ÀNGELES TARRADELLAS I CALVERA contra
Fundació Sociosanitària de Manresa, FP i Ajuntament de Manresa.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
MONTSERRAT MORROS, per comparèixer en representació de l’Ajuntament a l’acte
de conciliació.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació"

b)
2.25

SERVEIS FINANCERS
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2785, DE 10
D'ABRIL DE 2007, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2007, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2007, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció i partides del capítol 1 del pressupost, que no superen l’import màxim per
partida pressupostària de 30.000 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2007, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2007."
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ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA
111.0.489

DENOMINACIÓ
Organs de govern-Regidories.- Altres transferències

121.5.227.07 Salut laboral.- Altres
222.0.226

Seguretat.- Despeses diverses

322.7.226

Projecte Igualem "Eix diagonal".- Despeses diverses

451.1.151

Bibliotequesi arxius.- Gratificacions

AUGMENT

BAIXA

CAUSES

10.000,00

Crèdit insuficient.

30.000,00

Crèdit insuficient.

6.000,00

Crèdit insuficient.

14.000,00

Crèdit insuficient.

300,00

Crèdit insuficient.

111.0.489.20 Organs de govern-Regidories.- Subvencions nominatives

10.000,00 Per augmentar partida 111.0.489

121.0.120

Administració General.- Retribucions bàsiques

15.000,00 Per augmentar partida 121.5.227.07

121.0.121

Administració General.- Retribucions complementàries

15.300,00 Per agumentar partides 121.5.227.07 i 451.1.151

222.0.221.04 Seguretat.- Vestuari
322.7.462

6.000,00 Per agumentar partida 222.0.226

Projecte Igualem "Eix diagonal".- A Ajuntaments

14.000,00 Per augmentar partida 322.7.226

60.300,00

2.26

60.300,00

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3300, DE 19
D'ABRIL DE 2007, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2007, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2007, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 30.000 Euros,
a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2007, segons
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2007."
ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

AUGMENT

463.2.789

Cooperació Tercer Món.- Altres transferències

10.000,00

541.0.226

Suport i extensió universitària.- Despeses diverses

15.000,00

463.2.489

Cooperació Tercer Món.- Altres transferències

BAIXA

CAUSES
Consignació insuficient
Consignació insuficient

10.000,00 Per augmentar partida 463.2.789

541.0.489.20 Suport i extensió universitària.- Subvencions nominatives

15.000,00 Per augmentar partida 541.0.226
25.000,00

25.000,00

14

2.27

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3908, DE 25
D'ABRIL DE 2007, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2007, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2007, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 30.000,00
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, 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 2007."
ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

322.7.230

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Dietes

322.7.489

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Altres transferències

AUGMENT

BAIXA

2.500,00

CAUSES
Crèdit insuficient

2.500,00 Per augmentar partida 322.7.230

2.500,00

2.500,00

C)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.28

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3615 DE 25
D'ABRIL DE 2007, SOBRE LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D'ACCIÓ
SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE
DIVERSES
SUBVENCIONS
PER
A
LA
COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE JOVENTUT, I L'APROVACIÓ DE
LA REALITZACIÓ DE DIFERENTS PROJECTES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"Primer.- SOL.LICITAR al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya diverses subvencions per a la cooperació interadministrativa en matèria
de joventut, dins l’exercici 2007, d’acord amb la convocatòria aprovada mitjançant
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resolució de data 27 de març de 2007 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 4857, de 5 d’abril de 2007.
Segon.- APROVAR la realització dels projectes “Oci alternatiu per a joves, durant
l’estiu “Penja’t l’estiu” i Activitats Casal de Joves de la Kampana”, que es portaran a
terme de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió
que tingui lloc per tal que la ratifiqui."
2.29

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3892, DE 10
DE MAIG DE 2007, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT DESTINAT A
DETERMINAR ELS MÈRITS QUE PUGUIN ACONSELLAR LA CONCESSIÓ
DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT A L'ORDRE DE SANT JOAN DE DÉU.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i Distincions,
destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar la concessió de
la medalla de la ciutat a l’Ordre de Sant Joan de Déu, que enguany celebren els 75
anys de la seva presència a Manresa.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ignasi Perramon i Carrió, Tinent
d’Alcalde i Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix al Sr. Josep Serrano
i Blanquer, Director de l’Àrea dels Serveis a les Persones.
3r.- Que es doni compte d'aquesta Resolució al Ple de la Corporació , en la primera
sessió que es celebri."
2.30

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

25-04-2007

Organisme
Ministerio de la
Presidència

Remitent
Directora de la Divisió de
Recursos Humans i dret
de petició

15-05-2007

Presidència Generalitat
Valenciana

16-05-2007

Dept. de Política
Secretaria per a la
Territorial i Obres
mobilitat
Públiques

Gabinet del President

Acord municipal
Referent al traspàs de la
gestió de l'aeroport de
Barcelona
Referent a les emissions
de TV3 a la Comunitat
Valenciana
Referent a l'adopció de
mesures urgents en el
servei de rodalies de
Renfe a Catalunya.
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3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

PRORROGAR EL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS D'UN
LOCAL SITUAT A LA PLAÇA DEL MIL CENTENARI, S/N, A FAVOR DE
L'ENTITAT CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 23 d'abril de 2007, que transcrit
diu el següent:
"En data 10 de juny de 1999 es va signar un conveni regulador de la cessió d'ús d'un
local situat a la plaça del Mil Centenari, s/n, a favor de l'entitat CAE, FORMACIÓ I
SERVEIS SOCIOCULTURALS.
En data 18 d’abril de 2005, 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 9 de juny de 2007.
El cap de servei de Drets de Ciutadania ha emès informe en data 13 de febrer
d'enguany, segons el qual proposa prorrogar l'esmentada cessió per un nou període
de 2 anys, tal com es preveu al punt primer del pacte segon del conveni de cessió d'ús
en qüestió.
En data 13 de març de 2007 es va trametre a l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS
SOCIOCULTURALS un proveïment per tal que en el termini de 10 dies manifestés el
seu interès en prorrogar aquest conveni.
En data 23 de març de 2007 el senyor Ignasi Muncunill Roca, en representació de
l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS, va presentar instància amb
referència registre d'entrada número 14.071, per la qual sol·licita la pròrroga del
conveni de cessió d'ús que l'Ajuntament de Manresa va atorgar a favor de la citada
entitat.
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe al
respecte en data 23 d’abril de 2007.
De conformitat amb l'article 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb subjecció al Capítol
II del Títol III del reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Prorrogar el conveni regulador de la cessió d'ús d'un local situat a la plaça del Mil
Centenari, s/n, a favor de l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS,
per un període de 2 anys, els quals finalitzaran per tant el dia 9 de juny de 2009."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, 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
REGISTRADORES
MANRESA,
S.L.,
EN
CONCEPTE
DE
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC, PER
UN IMPORT DE 1.531,62 €.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 10 d'abril
de 2007, que transcrit diu el següent:
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que el Cap del Servei de Sistemes d'Informació han emès informe proposant que
es reconegui un crèdit extrajudicial a favor de l'empresa REGISTRADORES
MANRESA , SL que ha subministrat i ha fet el manteniment del material informàtic de
al servei de què es tracta.

José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d’Administració i Salut, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor : REGISTRADORES MANRESA , SL
CIF: B 08828089
Adreça: C/ Barcelona,88
08242 –Manresa ( Barcelona )
Concepte: Subministrament i manteniment de material informàtic destinant a la nova
ubicació de l'Àrea dels Serveis a les Persones (Cra. de Vic, 16)
Import: 1.531,62 euros (IVA inclòs)"
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2.2

APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT DE LA
POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

En el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 14 de
maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents de fet:
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1.- El regidor delegat d’Administració va proposar la redacció d’un Reglament que
reguli la segona activitat dels policies locals de l’Ajuntament de Manresa, a
l’empara del que es determina a l’article 43 i següents de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les policies locals de Catalunya, i de conformitat amb el compromís
adoptat a l’article 29 del text vigent dels acords sobre condicions econòmiques,
socials i de treball dels/les funcionaris/es de l’Ajuntament de Manresa.
2.- Per resolució de l’Alcalde del dia 11 de maig s’ha aprovat la formació
l’avantprojecte del text del Reglament de segona activitat de la Policia Local
l’Ajuntament de Manresa, així com la designació de la Comissió redactora
l’esmentat Reglament, amb representació sindical dels empleats públics
l’Ajuntament de Manresa.

de
de
de
de

3.- La Comissió redactora ha aprovat el dia 14 de maig de 2007, el text definitiu del
Reglament de segona activitat de la Policia Local de l’Ajuntament de Manresa, que
consta d’un preàmbul, 14 articles i una disposició transitòria.

Fonaments de dret
1.

L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix
en l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel
termini mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i
resolució de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se
n’hagués presentat cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores
provisional.

2.

En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

3.

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.

4.

La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta
també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text
refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.

5.

L’art. 37 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic fixa les matèries objecte de
negociació entre l’Administració Pública i els representants dels empleats públics.

6.

El Tècnic d’Administració General, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha
emès informe proposant l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentat
reglament.

És per això que el Tinent d’Alcalde, Regidor delegat d’Administració, amb l’informe
previ de la Comissió informativa i de control de Presidència i Serveis Centrals, proposa
que el ple de la Corporació adopti els següents
ACORDS
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Primer. APROVAR INICIALMENT el Reglament de Segona Activitat de la Policia
Local de l’Ajuntament de Manresa que consta d’un preàmbul, 14 articles i una
disposició transitòria.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de 30 dies, a comptar
des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del Reglament aprovat per
l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin presentar
reclamacions i suggeriments.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya."

Preàmbul
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, regula per primer
cop la segona activitat per a la Policia Local, com una nova situació a la qual poden
passar els membres de les policies locals quan es donen determinats supòsits.
Aquesta regulació preveu la possibilitat que cada ajuntament elabori el seu propi
reglament municipal.
D’altra banda, a l’article 29 del Text dels Acords sobre condicions econòmiques,
socials i de treball dels/les funcionaris/es de l’Ajuntament de Manresa per al període
2004-2007, es recull el compromís de la Corporació Municipal, d’efectuar les
actuacions necessàries per tal de poder assignar una segona activitat al personal
afectat de la Policia Local que per impossibilitat física no pugui desenvolupar les seves
tasques com a agents i que reuneixi els requisits exigits en la normativa vigent.
El motiu, doncs, del present Reglament, és el de donar compliment a les normatives
anteriors, i adaptar la normativa vigent a les condicions específiques de l’Ajuntament
de Manresa.
CAPÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
L’objecte del present reglament és la regulació de la situació administrativa de la
segona activitat dels policies locals de l’Ajuntament de Manresa, a l’empara del que es
determina a l’article 43 i següents de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals de Catalunya, i de conformitat amb el compromís adoptat a l’article 29 del text
vigent dels acords sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels/les
funcionaris/es de l’Ajuntament de Manresa per al període 2004-2007.

Article 2. Finalitat
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La segona activitat és una situació administrativa que afecta als funcionaris de la
Policia Local, i que té per objecte garantir l’adequada aptitud psicofísica dels agents
mentre estiguin en actiu, assegurant l’eficàcia en el servei.
La incorporació a la situació de segona activitat es realitzarà de conformitat amb els
termes i condicions previstos en el present reglament.

Article 3. Passi a la segona activitat
El passi a la segona activitat es produirà només des de la situació administrativa de
servei actiu, i s’hi romandrà fins al passi a la situació de jubilació o altra que no sigui
de servei actiu, llevat que el passi a la segona activitat s’hagi produït com a
conseqüència d’embaràs o pèrdua d’aptituds psicofísiques, i que les causes que la
motivaren hagin desaparegut.
El personal en situació de segona activitat, restarà subjecte als mateixos règims
disciplinaris i d’incompatibilitats que el personal en servei actiu.
En la situació de segona activitat no es podrà participar en procediments de promoció
o mobilitat en els cossos de la Policia Local, excepte en el cas que la segona activitat
vingui donada per causa d’embaràs.
Malgrat això, a aquells funcionaris que, estant en situació d’actiu estiguessin realitzant,
en el moment de donar-se les circumstàncies per al passi a la segona activitat, les
proves corresponents per accedir a l’escala de comandament, se’ls posposarà el
passi a la segona activitat fins a l’acabament de les mateixes.

Article 4. Funcions susceptibles de segona activitat
Per regla general, les funcions que es desenvolupin pels membres de la Policia Local
en situació de segona activitat ho seran dins el mateix cos a que pertanyen, exercint
altres funcions d’acord amb llur categoria.
Si això no és possible, poden passar a prestar serveis complementaris adequats a llur
categoria en altres llocs de l’Ajuntament. Les funcions concretes que desenvoluparan
en aquest cas els funcionaris membres de la Policia Local en situació de segona
activitat seran, entre altres, les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vigilància d’entrada a les dependències municipals.
Activitats i tasques de subaltern a les oficines i dependències de la policia local.
Activitats relatives a educació vial.
Control del manteniment del parc mòbil de la Policia Local
Administratives a les dependències de la Policia Local
Intendència de la policia local (control de vestuari, material, etc.)
Logístiques (distribució de materials i documents...)
Pràctica de notificacions administratives
Inspeccions relacionades amb l’incompliment d’ordenances municipals
Activitats tècniques d’assessorament, gestió i recolzament de l’activitat policial
o relacionades amb la mateixa, sempre que no impliquin actuacions policials
operatives.
k) I qualsevol altra que es pugui decidir un futur, i que sigui de naturalesa similar a
les anteriors.
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A la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa es determinaran els llocs
que podran ser coberts amb personal en aquesta situació.

Article 5. Resolució sobre segona activitat i acreditació professional
Es passarà a la situació de segona activitat i, en el seu cas, es reingressarà al servei
actiu, mitjançant resolució de l’Alcalde.
La situació de segona activitat quedarà reflectida en el document d’acreditació
professional del funcionari afectat.

Article 6. Excepcionalitat
1. L’Alcalde podrà requerir motivadament a Policies Locals en situació de segona
activitat per a l’acompliment de funcions operatives de la Policia Local, pel temps
mínim necessari, quan concorrin raons excepcionals de seguretat ciutadana que,
bàsicament, contemplaran els aspectes següents:
a) Que siguin imprevisibles i no periòdiques.
b) Que siguin d’una magnitud tal que no puguin resoldre’s pels mitjans policials
operatius ordinaris.
2. La designació dels funcionaris per a la realització dels serveis esmentats, s’iniciarà
pels que hagin passat a la situació de segona activitat per raó d’edat, i, en ordre
cronològicament invers al del seu passi, començant pels que es trobin desenvolupant
les seves activitats en l’àrea de seguretat.
3. Als funcionaris que hagin d’efectuar els serveis enumerats en aquest article, se’ls
dotarà de la uniformitat i mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves
funcions.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENTS DE PASSI A LA SITUACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT

Article 7.- Inici del procediment
La convocatòria per a l’inici del procediment per a cobrir les places en segona activitat
correspondrà a l’Ajuntament de Manresa.
L’Ajuntament juntament amb els representants del personal de l’Ajuntament de
Manresa, confeccionarà un catàleg de llocs de treball per a les destinacions de la
segona activitat.
L’Ajuntament determinarà en cada moment els llocs que poden ser ofertats per a ser
coberts per aquest sistema.
Les causes que poden comportar passi a segona activitat, seran les següents:
1.- Per disiminució de la seva capacitat per compliment d’una edat determinada, en
funció de la legislació vigent
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2.- Per disminució de les aptituds psicofísiques per al desenvolupament de la funció
policial

Secció 1. Per disiminució de la seva capacitat per compliment de l’edat
determinada per a cada escala

Article 8. Edats.
Les edats necessàries per a procedir al passi a la situació administrativa de segona
activitat, en cas de tenir la capacitat disminuïda, i segons l’escala a la que pertanyin,
seran les següents:
a) Escala Executiva: 60 anys
b) Escala Intermèdia: 58 anys
c) Escala Bàsica: 57 anys.
L’adscripció a un dels llocs de segona activitat del personal de la Policia Local que ho
demani, serà sempre sense perjudici que no hi hagi cap policia local que segons
dictamen mèdic tingui disminuïda llur capacitat que pogués ocupar aquest lloc.
Secció 2. Per disminució de les aptituds psicofísiques per al desenvolupament
de la funció policial.

Article 9. Característiques
1. Podran passar a la situació de segona activitat, aquells policies locals que
segons dictamen mèdic emès pel Tribunal que es determina a l’article 10
d’aquest reglament, tinguin disminuïdes les aptituds físiques o psíquiques i
sensorials necessàries per al desenvolupament de la funció policial, sempre
que no siguin causa d’incapacitat legal. Aquest informe podrà ser emès a
requeriment d’ofici per part de l’Ajuntament o a instància de part.
2. La causa de la disminució serà qualsevol malaltia, síndrome o procés patològic
físic o psíquic que incapaciti al funcionari per al normal desenvolupament de les
funcions policials, referides a l’escala en la que es trobi enquadrada la seva
categoria professional i sempre que la disminució no sigui causa susceptible de
passar a la situació legal d’incapacitat temporal o permanent per a l’exercici de
les seves funcions.
3. Que no tingui reconeguda per l’INSS cap tipus de pensió d’incapacitat
permanent. En el cas que aquest reconeixement sigui posterior al passi a la
situació de segona activitat, aquesta quedarà sense efecte, sent incompatible
la compaginació de les dues situacions.

Article 10. Procés d’avaluació
L’avaluació de la disminució serà dictaminada per un tribunal mèdic que s’ha de
compondre de tres metges: un proposat per l’Ajuntament, un designat per l’interessat i
un d’escollit per sorteig entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tenen els
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coneixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o e malaltia que pateix
l’interessat.
Els metges del tribunal podran ésser recusats per causes de parentiu amb l’interessat,
fins al quart grau de consanguinitat o fins al segon grau d’afinitat, per amistat íntima o
enemistat manifesta amb l’interessat o per falta de la idoneïtat requerida.
A petició expressa de l’interessat, podrà assistir com a observador un delegat de
personal designat per ell mateix.

Article 11. Reconeixements mèdics periòdics
1. Els facultatius podran disposar la pràctica de reconeixements mèdics periòdics,
per a l’avaluació de les aptituds psicofísiques, quan les causes que varen
originar la disminució així ho aconsellin.
Aquesta circumstància quedarà reflectida en el dictamen, que fixarà la data en
que s’haurà de procedir al nou reconeixement.
En aquest cas, si es produís el passi a la situació administrativa de segona
activitat, en la Resolució de l’Alcalde es determinarà el caràcter provisional de
la mateixa, així com la seva revisió en funció dels reconeixements mèdics que
es practiquin.
2. L’interessat podrà sol·licitar la realització de nous reconeixements mèdics
anuals per al seu reingrés en el servei actiu, quan consideri que han
desaparegut les causes que varen motivar la disminució d’aptituds físiques o
psíquiques.

Article 12. Dictamen
1. El tribunal ha d’emetre el dictamen mèdic per majoria i l’ha d’elevar,
acompanyat del parer del facultatiu que en discrepi, si s’escau, a l’AlcaldePresident per tal que adopti la resolució pertinent, contra la qual es poden
interposar els recursos que determina la legislació vigent en matèria de règim
local.
2. El dictamen haurà de contenir els aspectes següents:
1. L’existència o no de disminució d’aptituds físiques, psíquiques o sensorials.
2. Si l’esmentada disminució d’aptituds es preveu, o no, amb caràcter
permanent.
3. Si l’esmentada disminució d’aptituds es susceptible de ser considerada com
qualsevol de les invalideses que es contemplen a la Seguretat Social, motiu
pel que no procedirà el passi a segona activitat.
4. Si la insuficiència en les aptituds afecta o no al funcionament normal dels
serveis policials que ha de prestar l’interessat.
5. La conveniència o no del passi a la segona activitat.
El dictamen mèdic emès serà vinculant per a totes les parts.
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CAPITOL III.- RETRIBUCIÓ

Article 13.- Sistema de retribució
El personal de la policia local que es trobi en situació de segona activitat, percebrà les
retribucions bàsiques i de grau que tinguessin reconegudes, a més de les
complementàries relacionades amb el lloc de treball que ocupin. Es garanteix la
percepció d’un complement personal transitori si hi ha diferència entre el complement
específic acreditat del lloc que desenvolupava i el que passi a ocupar per segona
activitat.
CAPITOL IV.- FORMACIÓ

Article 14.- Formació complementària
En cas que el desenvolupament de la segona activitat requereixi una formació
complementària per part de la persona que l’ha de desenvolupar, aquesta es facilitarà
per part de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L’Ajuntament de Manresa adoptarà les mesures oportunes als efectes de poder
incloure en la Relació de Llocs de Treball corresponent a l’any 2008, els llocs que
podran ser ocupats en règim de segona activitat pels membres de la Policia Local.

El senyor Irujo i Fatuarte diu que el reglament dóna cos a un dels acords que encara
quedaven per desenvolupar del conveni. Es tracta del reglament de segona activitat de
la Policia Local de l'Ajuntament de Manresa. Aquest reglament s'empara en
disposicions legislatives anteriors. Concretament, en l'article 29 del text dels Acords
sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris es recollia el
compromís de la Corporació d'efectuar les actuacions necessàries per tal d'assignar
una segona activitat al personal afectat de la Policia Local que per impossibilitat física,
psíquica o sensorial no pugui desenvolupar les funcions que els hi estan assignades
als agents de la Policia Local.
Per tant, la finalitat del reglament és garantir l'adequada aptitud psico-física dels
agents mentres estiguin en actiu, assegurant l'eficàcia en el servei. El reglament
descriu tota una sèrie de funcions susceptibles de segona activitat. És a dir, els agents
que, per algun impediment de caràcter psico-físic o per raons d'edat, no puguin
desenvolupar les funcions que tenen assignades, de comú acord
amb la
representació del personal s'ha valorat una sèrie de llocs on poden ser destinats.
Aquests llocs són bàsicament els de vigilància d'entrada de dependències municipals,
les d'activitats i tasques de subaltern, activitats relatives a l'educació vial, control del
manteniment del parc mòbil de la Policia Local, administratives a les dependències de
la Policia Local i d'altres.
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Es tracta d'assegurar que les persones afectades poden continuar sent útils dins de
l'àmbit de la Policia Local, però sense efectuar tasques que requereixin una aptitud
psico-física òptima.
Per edat, s'estableixen les edats necessàries per poder accedir a la nova situació que
estableix aquest reglament. Per l'escala executiva, 60 anys, per l'escala intermitja, 58
anys i per l'escala bàsica, 57 anys. A partir de les edats establertes, els agents que
manifestessin la seva voluntat per passar a la segona activitat, hi podrien accedir, o
bé, aquells que a títol individual o bé perquè l'Ajuntament valori que tenen disminuïdes
les seves aptituds psico-fisiques o sensorials, i no poden desenvolupar la funció
policial bàsica.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius (9 GMS, 4
GMERC, 8 GMCiU) i 2 abstencions (2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

3.2.3

APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD SOBRE CONDICIONS
ECONÒMIQUES, SOCIALS I DE TREBALL DELS FUNCIONARIS DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL
PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 14 de
maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"El proppassat dia 8 de maig de 2007, la representació de l’Ajuntament i la
representació sindical del personal funcionari i del personal laboral varen signar
sengles Actes per la que pacten introduir un nou article al text del Conveni Col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa i al text de l’Acord de condicions del
personal funcionari per als anys 2004-2007, en els que es preveue el pagament d’un
complement d’ajut a la manutenció a aquell personal que realitzi torns de dotze hores
continuadas els caps de setmana.
L’article 38 de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que els
acords per la seva validesa i eficàcia, hauran d’ésser aprovats expressa i formal pels
òrgans de govern de la respectiva l’administració pública.
L’article 37 de la Constitució Espanyola, respecte al dret a la negociació col·lectiva
entre els treballadors i els empresaris, així com la força vinculant dels convenis.

És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents

Acords
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1. Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’ajuntament i la
representació sindical del personal laboral al servei de l’Ajuntament i aprovar
plenament i amb tots els seus efectes la modificació pactada del L’ACORD
SOBRE CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I DE TREBALL DELS FUNCIONARIS DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER ALS ANYS 2004-2007 I DEL CONVENI
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER ALS
ANYS 2004-2007, que consta en l’Acta que s’adjunta com a document annex a
aquest dictamen.

2. L’esmentades modificacions retrotreuran les seva vigencia a 1 de gener de
2007.
3. Facultar al senyor Alcalde President per l’execució de les determinacions
contingudes en l’anterior acord.
A Manresa, quan són les 10 de matí del dia 8 de maig de 2007, es constitueix la
Mesa General de negociació, a l’objecte d’introduir una modificació en l’Acord de
condicions econòmiques, socials i de treball del personal funcionari i en el Conveni
col.lectiu del personal laboral que presta serveis en aquest Ajuntament.
Reunits,
En representació de l’Ajuntament de Manresa:
José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d’Administració
Montserrat Simon Circuns, Directora de l’Àrea de Serveis Centrals
M.Montserrat Palacios Morales, Cap de Secció de Recursos Humans
Anna Llopart Solé, Cap d’Unitat de Recursos Humans

En representació de les Organitzacions Sindicals:
Josep Pujol Dordal, CCOO
Ramon Martín Cabeza, CCOO
Jordi Segovia Jurado, UGT
Antoni Franco Jaen, UGT
Jordi Martínez Vicens; UGT
Ambdues es reconeixen la capacitat legal per pactar la modificació del text de l’Acord
de condicions econòmiques socials i de treball del personal funcionari i del Conveni
col·lectiu del personal laboral, en el sentit d’afegir un nou article en ambdós textes,
aprovats per acord Plenari de data 18 d’octubre de 2004.
La modificació que es pacta és la següent:
Afegir l’article 33. bis a l’Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels
funcionaris de l’Ajuntament de Manresa, amb el redactat següent:
“Article 33.bis
Subfactor d’ajut a la manutenció
El personal que presti serveis en jornades de 12 hores continuades, els caps de
setmana, desenvolupant les seves funcions en règim de jornada ordinària, d’acord
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ambs el quadrants o calendaris que s’hagin establert a l’inici de l’any, percebrà una
retribució de 14,10€ per jornada treballada en l’esmentat règim.”

Afegir l’article 35.bis al Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de
Manresa, amb el redactat següent:
“Article 35.bis
Subfactor d’ajut a la manutenció
El personal que presti serveis en jornades de 12 hores continuades, els caps de
setmana, desenvolupant les seves funcions en règim de jornada ordinària, d’acord
amb els quadrants o calendaris que s’hagin establert a l’inici de l’any, percebrà una
retribució de 14,10€ per jornada treballada en l’esmentat règim.”
Els efectes econòmics de les esmentades modificacions es fixen en 1 de gener de
2007.
I no sent altra l’objecte de la reunió, els assistents signen la present acta en prova de
conformitat en lloc i data indicats en l’encapçalament.

El senyor Irujo i Fatuarte diu que, fa cinc o sis mesos, la representació del personal
va fer arribar a la regidoria d'Administració la preocupació per aquelles persones que
efectuaven torns de 12 hores de forma continuada, no de forma esporàdica sinó per
determinació de calendari. Aquests treballadors no tenien reconeguda la dieta de
manutenció.
Després de la negociació amb la representació del personal es va acordar que es
podia incloure un subfactor d'ajut a la manutenció. Aquest subfactor s'aplicarà al
personal que presti serveis en jornades de 12 hores continuades els caps de setmana,
sempre que desenvolupin funcions en jornada ordinària d'acord amb els calendaris
que s'hagin establert a l'inici de l'any.
Aquest acord afecta bàsicament a personal de la Policia Local però també a d'altres
tipus de personal, com poden ser auxiliars de certs equipaments esportius o personal
de l'àmbit cultural.
La dieta de manutenció que es reconeix és la que es va aprovar per qualsevol
treballador quan fa un servei fora del municipi.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius (9 GMS, 4
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
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4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

4.1.1

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ
GENERAL. CARRER AIGUADER.

PUNTUAL

DEL

PLA

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 14 de
maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"En data 24 d’abril de 2007, en Jordi Perarnau i Vendrell, en representació de la
societat mercantil AIGUADER PROMOCIONS, SL, presenta una proposta de
modificació puntual del Pla General referida al carrer Aiguader n. 25, d’aquesta ciutat.
D’acord amb la seva proposta, l’objectiu principal consisteix en transformar una franja
destinada a jardí privat en passatge, per tal de poder millorar la connexió entre el
carrer Aiguader i la zona destinada a parc i jardins, fins al nou vial previst pel Pla
general al sector de les Saleses.
El Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997, estableix diferents
objectius i instruments per la recuperació i transformació del nucli antic de la ciutat.
Aquesta proposta de modificació s’emmarcaria dins aquestes actuacions, i per aquest
motiu des dels serveis tècnics de planejament s’ha recollit la iniciativa de modificació i
s’ha redactat un document de modificació puntual a partir de la proposta privada.
L’àmbit del document de Modificació puntual del Pla general Carrer Aiguader abasta
part de la finca situada al carrer Aiguader número 25 i part de la façana de la finca del
carrer Saleses número 10, en una illa formada pels carrers Aiguader, Escodines, Sant
Bartomeu, Caputxins, Saleses i un camí de vianants.
La justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual es basa doncs,
en què el Pla general de Manresa delimita una zona qualificada de Places i jardins
urbans (clau D.3) en el carrer Aiguader. Aquests espais públics previstos, juntament
amb un nou vial delimitat pel Pla general a la part posterior de l’esmentada finca fan
que es consideri oportú establir els mecanismes i determinacions que permetin la
connexió entre el nou vial, el carrer Aiguader i l’espai destinat a parcs i jardins urbans
per tal de millorar la connexió dins del nucli antic
L’objectiu principal de la modificació és establir un recorregut per a vianants entre el
carrer Aiguader i el nou vial previst a la part posterior de l’àmbit de la modificació
(sector de les Saleses).
L’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que en la formulació de planejament general,
la iniciativa privada només pot proposar-ne la formulació i l’Ajuntament iniciarà la
tramitació si accepta la proposta; i l’article 107.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de Llei d’urbanisme, desenvolupa aquell precepte,
concretant que només se’n pot iniciar la tramitació si l’Ajuntament assumeix la
iniciativa de la proposta.
En aquest sentit, el document sotmès a aprovació inicial assumeix la iniciativa i es
redacta pels serveis tècnics municipals la proposta de modificació atès que hi ha
motius que justifiquen la conveniència i necessitat de la seva redacció.
L’article 94 TRLU, disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura
de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
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formació. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així
com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats
concurrents, la qual cosa es recull en el document elaborat pels serveis tècnics
municipals.
La tramitació de les modificacions de Pla general s’han de dur a terme d’acord amb el
procediment que s’estableix a l’article 83 TRLU. L’aprovació inicial, i també la
provisional, correspon a l’Ajuntament. Un cop aprovat inicialment el Pla, s’haurà de
sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin
formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, si escau.
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 RLU. De
conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar la
modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística, l’edicte s’ha de publicar en un
diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui. El termini
d’informació es computa des de la darrera publicació obligatòria. A més, els
Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans
telemàtics la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i
gestió urbanística. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació
obligatòria.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme.
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1r. ASSUMIR LA INICIATIVA de la proposta de modificació puntual del Pla General
presentada per AIGUADER PROMOCIONS, SL, de conformitat amb allò disposat a
l’article 107.4 Reglament de la Llei d’Urbanisme.
2n. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
CARRER AIGUADER, d’acord amb el document redactat pels serveis tècnics
municipals a partir de la iniciativa esmentada en el punt anterior, de conformitat amb
allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
3r. 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, i
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en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho
disposa l’article 83.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Publicar-ho també en els mitjans de comunicació local i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament
La senyora Mas i Pintó diu que l'objecte de la modificació que es preveu aprovar
inicialment és el de qualificar com a sistema d'espais lliures part d'una finca, que el
vigent Pla General qualifica de jardí, amb la finalitat de possibilitar en un futur la
connexió entre la zona verda que el Pla General preveu en el carrer Aiguader - a
l'interior de l'illa delimitada pel carrer Escodines i Sant Bartomeu - amb el nou carrer de
les Saleses. Suposarà la connexió entre les piscines i el carrer de Santa Clara.
L'objectiu de la modificació és la creació de nou espai públic però, sobretot, la d'un
recorregut d'unió de nous espais públics que en un futur s'han de veure en aquest
sector.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

APROVAR LA CONTRACTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUITA DE L'ÚS
"L'HERBARI TEIXIDÓ-PUIGPIQUÉ" PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA AL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE BIODIVERSITAT, I
APROVAR LA MINUTA DEL CONTRACTE.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 4 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa és propietari de “l’Herbari Teixidó-Puigpiqué”, el qual es
troba dipositat en el Museu Comarcal de Manresa. Aquest herbari va ser donat pel
farmacèutic d’origen manresà Francesc Puigpiqué, qui l’havia rebut d’un altre
farmacèutic, el Sr. Joan Teixidó, acceptant-se aquesta donació a favor de l’Ajuntament
de Manresa mitjançant acord del Ple de data 26 d’agost de 1901.
II. El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal va presentar un escrit a
l’Ajuntament de Manresa sol·licitant la cessió temporal de “l’Herbari Teixidó-Puigpiqué”
per tal de ser objecte de consulta i conservació dins les seves dependències, les
quals, consideren que tenen unes condicions més òptimes per acollir-lo.
III. El Director del Museu Comarcal de Manresa ha emès informe indicant la
conveniència de la cessió de “l’Herbari Teixidó-Puigpiqué” en règim de comodat.
IV. La TMG de Contractació i Patrimoni ha emès un informe jurídic en data 4 de maig
de 2007, segons el qual l’aprovació de la contractació de la cessió gratuïta de l’ús per
part del ple de la corporació, com a òrgan municipal competent, s’ajusta a dret.
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Consideracions jurídiques
1. Competència municipal en matèria d’activitats culturals i de patrimoni històric. De
conformitat amb l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, l’article 66.3.e) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, l’article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català i l’article 29 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, els
municipis tenen competències en matèria de patrimoni histórico-artístic i en museus
comarcals i municipals.
2. Naturalesa jurídica del contracte. De conformitat amb la normativa aplicable als
contractes subscrits per les administracions públiques, ens trobem davant d’un
contracte privat, d’acord amb allò que preveu l’article 5 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

3. Tipologia de contracte. Els articles 1741 a 1752 del Codi Civil estableixen el règim
jurídic aplicable al contracte de comodat. Dins d’aquest títol desè, l’article 1741 del
mateix text legal disposa: “El comodant conserva la propietat de la cosa prestada. El
comodatari adquireix el seu ús, però no els fruits; si intervé algun element retributiu
que hagi de pagar el qui adquireix l’ús, la convenció deixa de ser comodat”. En relació
amb aquestes previsions legals, en el present contracte l’Ajuntament de Manresa
continuarà sent el propietari de “l’Herbari Teixidó-Puigpiqué” i El Centre de
Documentació de Biodiversitat Vegetal n’adquirirà el seu ús i possessió, sense que
n’hagi de pagar cap preu, per un període determinat.

4. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar el contracte de comodat, atesa la
durada de la cessió, és el ple de la corporació, de conformitat amb l’article 22.2, lletra
n), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura i Turisme, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la contractació de la cessió gratuïta de l’ús “l’Herbari TeixidóPuigpiqué” propietat de l’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat de traslladar-lo al
Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal, mitjançant contracte de comodat.
SEGON. Aprovar la minuta de contracte de comodat que regula els drets i obligacions
de les parts.
TERCER. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a l’acompliment de l’expedient."
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Manresa, essent el dia .................
REUNITS
D’una part, l'Excel·lentissim i Magnífic Senyor Màrius Rubiralta Alcañiz Rector de la
Universitat de Barcelona, segons nomenament pel Decret 103/2005, de 31 de maig
(DOGC núm. 4397, de 2 de juny ), com a representant d’aquesta institució en virtut de
les competències que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel
Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre).
I de l’altra, l’I·lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde-President de l’Ajuntament
de Manresa.
Intervé el Sr. Alfred Lacasa i Tribó, secretari general de l’Ajuntament de Manresa en la
seva qualitat de fedatari públic.
MANIFESTEN
I.- Que el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal ( CeDocBiV) és part
integrant del Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona
(CERBIV) i es troba ubicat al Parc Científic de Barcelona. El CeDocBiV aplega tots els
fons documentals sobre biodiversitat vegetal generats pels equips de treball del
CERBIV i té com a objectiu principal facilitar-ne la consulta, directament o virtualment,
als investigadors d’aquesta matèria, a les empreses i a la societat en general.
II.- Que l’Ajuntament de Manresa es propietari del denominat “Herbari TeixidóPuigpiqué” el qual es troba dipositat en el Museu Comarcal de Manresa. Aquest
herbari va ésser donat a l’Ajuntament de Manresa pel farmacèutic d’origen manresà,
Francesc Puigpiquè, qui l’havia rebut d’un altre farmacèutic, el Sr. Joan Teixidó,
acceptant-se aquesta donació a favor de l’Ajuntament de Manresa mitjançant acord
del Ple de data 26 d’agost de 1901.
III.- Per part del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) de la
Universitat de Barcelona, s’ha sol·licitat el dipòsit d’aquest herbari per poder fer-ne un
ús científic i a més realitzar totes aquelles actuacions necessàries per mantenir la
col·lecció en un bon estat de conservació.
IV.- Que l’Ajuntament de Manresa té interès en fer difusió d’aquest herbari al col·lectiu
científic i efectuar totes aquelles actuacions necessàries per garantir el seu estat de
conservació i ús, motiu pel que es considera convenient la cessió en règim de comodat
del “Herbari Teixidó-Puigpiqué” al Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
(CeDocBiV) de la Universitat de Barcelona.
V.- Que la Universitat de Barcelona accepta la cessió del “Herbari Teixidó Puigpiqué
en règim de comodat, comprometent-se a dipositar-lo en el Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) i poder-ne fer un ús científic.
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts, en ús de les facultats que tenen
conferides, atorguen el següent conveni de cessió en règim de comodat amb els
següents:
PACTES
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Primer.- Objecte. És objecte del present contracte la cessió gratuïta en concepte de
comodat del denominat “Herbari Teixidó-Puigpique” i que es troba integrat pels
documents i fitxes descrits en l’annex 1.
Segon.- Condicions. Aquest conveni fixa les condicions que regiran la cessió del
material que es descriu a l’annex 1 i que l’Ajuntament de Manresa lliura temporalment i
gratuïta a la Universitat de Barcelona per a la seva consulta i conservació en el Centre
de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV)
El lliurament efectiu de l’objecte de la cessió temporal es realitzarà mitjançant
document i inventari signat per les dues parts.
Tercer.- Vigència. Aquest conveni té una vigència mínima de vint anys a partir de la
signatura d’aquest document, sense perjudici de la seva prorroga que operarà
automàticament en el supòsit que no es produeixi denúncia del conveni en el termini
de tres mesos anteriors a la finalització del mateix o de la seva prorroga. Les
prorrogues que puguin produir-se s’entendran per un termini d’un any.
Aquesta vigència podrà veure’s interrompuda pel fet que el Museu Comarcal de
Manresa o qualsevol altre equipament o institució de l’Ajuntament de Manresa disposi
de les característiques adients per albergar una col·lecció d’aquestes característiques
així com pugui fer-se càrrec del seu manteniment i conservació, incloent-se en aquest
manteniment els tractaments específics que requereix aquest tipus de col·lecció.
El retorn de l’objecte de la cessió temporal abans del venciment del termini comportarà
la rescissió del conveni, instrumentat en el document que correspongui.
Quart.- Drets del cessionari:
-

Gaudir pacíficament del material cedit, pel temps establert en el pacte tercer i
amb les limitacions que s’estableixin expressament.
A la reproducció fotogràfica de les peces a les publicacions i activitats pròpies
del Centre, fent esment al peu de la fotografia la seva pertinença al Museu
Comarcal de Manresa a través de la forma següent: “ Herbari TeixidóPuigpiqué. Dipòsit de l’Ajuntament de Manresa (Museu Comarcal de Manresa)”

Cinquè.- Drets del cedent:
-

-

Establir i exigir l’adopció de les condicions generals per al manteniment i
conservació del material cedit.
Verificar les precaucions preses sobre condicions ambientals, d’utilització i de
seguretat durant el període de vigència de la cessió, així com reclamar-ne el
retorn en cas d’incompliment de les condicions pactades.
Reclamar indemnitzacions al cessionari per negligència en el tractament del
material cedit, pèrdua o retard en el retorn.

Sisè.- Obligacions del cessionari:
-

-

Limitar la cessió a l’ús i període que s’especifica en aquest document i
reconèixer la impossibilitat de cedir-lo a tercers, sense perjudici de l’establert
en el pacte novè.
Mencionar la propietat del material cedit per l’Ajuntament de Manresa de la
forma següent: “Herbari Teixidó-Puigpiqué. Dipòsit de l’Ajuntament de Manresa
(Museu Comarcal de Manresa)”.
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-

-

-

-

Lliurar a l’Ajuntament de Manresa, dos exemplars de cada publicació on figuri
el material cedit, així com lliurar, de forma periòdica tota aquella informació que
es generi amb motiu de la consulta i/o tractament de l’herbari.
Transportar, embalar, assegurar, exposar i conservar el material cedit i assumir
les despeses que se’n derivin.
Mantenir-lo consultable en el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal,
de forma adequada i en les condicions pactades.
Comprometre’s a restituir les mostres que eventualment es poguéssin
malmetre o perdre, amb material vegetal equivalent, de la mateixa procedència
geogràfica.
Retornar el material a l’Ajuntament de Manresa en les mateixes condicions que
es trobava en el moment de ser lliurat al cessionari el dia i, en cas de
negligència en el tractament de l’objecte, pèrdua o retard en el retorn, assumirne la responsabilitat.
Fer-se càrrec de les despeses de conservació del material així com també de
les millores que es puguin realitzar en aquest.
Assegurar la unitat de l’herbari, mantenint íntegrament el conjunt de fitxes i
carpetes que conformen el bé objecte de cessió.

Setè.- Obligacions del cedent:
-

-

Facilitar el material en condicions òptimes per a l’ús pretès.
Mantenir al cessionari en el gaudi pacífic de l’objecte de la cessió i permetre la
seva consulta a les persones o institucions que el Centre de Biodiversitat
Vegetal consideri convenients.
Permetre la inclusió de l’herbari en les bases de dades de que disposa el
Centre de Biodiversitat Vegetal.
Permetre al Centre de Biodiversitat Vegetal efectuar tots aquells tractaments de
conservació oportuns sempre i quan aquests no malmetin o deteriorin el
material objecte de cessió.

Vuitè.- Autorització. En el cas que l’Ajuntament de Manresa, a través del Museu
Comarcal de Manresa o qualsevol altre equipament depenent de l’Ajuntament, tingui
intenció de realitzar una exposició de caràcter temporal en la que sigui d’interès la
presència de l’herbari objecte de cessió, la Universitat de Barcelona, a través del
Centre de Biodiversitat Vegetal, restarà obligada a autoritzar aquesta cessió temporal
si bé les despeses del trasllat seran a càrrec de l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta comunicació haurà de realitzar-se per l’Ajuntament de Manresa amb una
antelació mínima de dos mesos a la data d’inauguració de l’exposició.
Una vegada finalitzada l’exposició l’Ajuntament de Manresa restarà obligat a retornar
al Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal l’herbari, sempre i quan no hagi
finalitzat la vigència d’aquest document o bé es donin les circumstàncies previstes en
el pacte tercer, paràgraf segon.
Novè.- Cessió temporal a tercers. La Universitat de Barcelona, a través del Centre
de Documentació de Biodiversitat Vegetal podrà cedir a tercers els bens objecte de
comodat per a exposicions temporals o per realitzar tractaments de conservació
sempre i quan hi haig autorització prèvia i amb caràcter exprés per part de
l’Ajuntament de Manresa. Aquesta autorització haurà de ser sol·licitada a l’Ajuntament
de Manresa amb una antelació mínima de dos mesos a la data de la cessió temporal.
Una vegada presentada la sol·licitud l’Ajuntament decidirà el que sigui més convenient
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per als interessos de la corporació entenent-se que, a falta de resolució expressa, la
cessió a tercers s’entén desestimada.
Desè.- Resolució del conveni. L’incompliment per part del cessionari d’alguna de les
obligacions assumides en el conveni generarà l’exigència al cessionari, per part de
l’Ajuntament de Manresa, de les responsabilitats o indemnitzacions que calgui i serà
motiu de rescissió del contracte.
Onzè.- Incidències. L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’interpretar les
clàusules d’aquest conveni i per a qualsevol qüestió o divergència que es pugui derivar
de la interpretació, aplicació o compliment de les condicions pactades, el cessionari i
l’Ajuntament de Manresa se sotmeten a la jurisdicció de pertoqui

ANNEX 1
DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTS I FITXES QUE CONFORMEN L’HERBARI
TEIXIDÓ - PUIGPIQUÉ

m. Inventari: MCM 500
Nom de l'objecte: Herbari Teixidó – Puigpiqué
Classificació Genèrica: espècimens vegetals
Matèria: plantes i flors assecades; cartró; paper
Ús: científic; col·leccionista
Font, forma i data d'ingrés: Donació de Francesc Puigpiqué a l'Ajuntament de Manresa
que l'acceptà en sessió de la corporació municipal d'agost de 1901
Cronologia: L'herbari es devia anar fent al llarg de la segona meitat del s. XIX
Estat de conservació: regular, dolent
Descripció: Herbari constituït per 151 lligalls, tal i com es conserva actualment.
Aquests lligalls tenen les tapes de cartró en la majoria dels casos i les mides són de
foli gran, encara que també hi ha altres mides. El gruix dels lligalls i per tant el nombre
d'exemplars o plecs que guarden és molt variable. La informació del moment de la
donació diu que aquest herbari ocupava 9 caixes.

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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5.1.2

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE VIATGE "VIATGERS MANRESANS 2007".

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 3 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Enguany s’ha de celebrar un concurs de fotografia de viatge adreçada a fotògrafs
amateurs, professionals i als viatgers fotògrafs en general, anomenat Viatgers
Manresans 2007, d’acord amb les bases que es porten a aprovació.
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de la secció Juridicoadministrativa dels Serveis a les
Persones en data 3 de maig de 2007.
Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació
adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de fotografia de viatge
Viatgers Manresans 2007, amb el següent text:
“Viatgers Manresans 2007
Centre Cívic Selves i Carner
Del 20 de setembre a l’11 d’octubre
INTRODUCCIÓ
Viatgers Manresans és un concurs de fotografia de viatge adreçada a fotògrafs
amateurs, professionals i als viatgers fotògrafs en general. L’exposició resultant es
durà a terme del 20 de setembre a l’11 d’octubre de 2007 al Centre Cívic Selves i
Carner de la ciutat de Manresa.
OBRES
Es podran presentar un màxim de tres obres per autor. El format serà de 40 x 50 cm
en vertical, muntades sobre paspartú. La tècnica serà lliure. La temàtica ha de ser
fotografia de viatge. Les mides de la imatge seran lliures.
El jurat pot excloure les obres que no compleixin els requisits tècnics esmentats.
Les obres presentades es retornaran entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de
2007 al Centre Cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14). Les obres guanyadores no
es retornaran.
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TERMINI
El termini de presentació d’obres serà del 15 al 30 de juliol i de l‘1 al 14 de setembre
del 2007.
INSCRIPCIÓ
Les obres s’hauran de trametre per correu o missatger, amb els ports pagats, al Centre
Cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14).
Al dors de l’obra, s’hi farà constar el títol, el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor. També
cal acompanyar-la amb el full d’inscripció que trobareu en aquesta plana.
PREMI
Primer premi de 200,00 € (import sotmès a les retencions i impostos que marca la llei)
Segon premi de 100,00 € (import sotmès a les retencions i impostos que marca la llei)
S’entén que els participants autoritzen la reproducció de les obres sense abonament
de drets per a la difusió del mateix concurs.
LLIURAMENT DEL PREMI
El lliurament del premi es farà el dia 20 de setembre a les 20h al Centre Cívic Selves i
Carner.
EXPOSICIÓ
Les obres seleccionades s’exposaran a la sala d’exposicions del Centre Cívic Selves i
Carner entre el 20 de setembre i l‘11 d’octubre de 2007.
JURAT
El jurat serà designat pels organitzadors i estarà compost per cinc membres amb
criteris de qualitat independents i objectius. La llista de membres del jurat es farà
pública durant el lliurament de premis oficial.
INFORMACIÓ
Per a més informació:
Viatgers Manresans 07
Centre Cívic Selves i Carner
C/ Bernat Oller, 14
08240 Manresa
Telèfon: 93 872 74 77
www. ajmanresa.cat
cultura@ajmanresa.org”
Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
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tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.3

APROVAR INICIALMENT LES CLÀUSULES PARTICULARS PER A
L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS
FORMATIVES DURANT EL CURS 2007-2008 INCLOSES DINS DEL
PROGRAMA "AULES DE CULTURA" I FER-NE LA CONVOCATÒRIA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 10 de maig
de 2007, 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.
Les bases d’execució del pressupost municipal preveuen a l’apartat relatiu a les bases
específiques que la regulació específica de les convocatòries es realitzarà mitjançant
clàusules particulars, quin contingut mínim es determina a l’article 2 d’aquestes bases
específiques.
La Regidoria de Cultura, 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 aprovar les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de
subvencions destinades a activitats formatives durant el curs 2007-2008 incloses dins
del programa “Aules de cultura”.
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 10 de maig de 2007 sobre l’aprovació inicial i la informació
pública de les presents clàusules particulars.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa a la Comissió
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta
proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents:

ACORDS
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“Primer.- Aprovar inicialment les clàusules particulars per a l’atorgament de
subvencions destinades a activitats formatives durant el curs 2007-2008 incloses dins
del programa “Aules de cultura”, d’acord el següent text:
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DESTINADES A ACTIVITATS FORMATIVES DURANT EL CURS 2007-2008
INCLOSES DINS DEL PROGRAMA “AULES DE CULTURA”

Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la
concessió de subvencions destinades a l’organització de cursos i programes
d’extensió cultural adreçats a la població en general durant el curs 2007-2008.
Article 2. Programes subvencionables. Seran subvencionables les activitats
formatives que tinguin per finalitat la divulgació del coneixement en els
següents àmbits:
-

-

-

-

Art i humanitats
Iniciació a les expressions artístiques (dansa, teatre, arts
plàstiques i visuals, música, literatura, cinema, còmic),
coneixement del patrimoni.
Salut i benestar personal
Formació per a la salut física i psíquica.
Ciències naturals i disciplines aplicades.
Natura i medi ambient, astronomia, climatologia, biologia,
medicina, jardineria, etc.
Ciències socials.
Coneixements en els camps de l’economia, història,
antropologia, sociologia, economia, politicologia, etc.
Altres propostes que, a judici de l’òrgan avaluador, s’adiguin amb els
objectius del programa.

Diferenciem les activitats formatives en “cursos” i “programes formatius”. Els
“cursos” són accions formatives de contingut teòric i/o pràctic a partir de
quatre sessions de durada i que es desenvolupen al llarg de diverses
sessions, a l’entorn d’una matèria o tema singular i amb una finalitat
divulgativa. Els “programes formatius” s’estenen al llarg del curs escolar i
formen una unitat indissoluble, ja sigui per la continuïtat dels alumnes,
perquè constitueixen la programació anual d’un equipament o per qualsevol
circumstància anàloga.
Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria
- Els ensenyaments reglats
- Activitats de formació en el lleure adreçats a infants i joves
- Conferències i debats sense unitat programàtica.
- Presentacions de llibres i publicacions.
- Activitats
formatives
adreçades
exclusivament
a
col·lectius
professionals.
- Ensenyament d’idiomes estrangers
- Activitats que tinguin per finalitat la difusió de doctrines filosòfiques,
religioses/espirituals, pseudocientífiques o opcions polítiques.
Article 3. Beneficiaris. Podran sol·licitar subvenció associacions, fundacions i
altres entitats sense finalitat de lucre, domiciliades a Manresa, legalment
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constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i/o que tinguin establerta
la seva seu a la ciutat de Manresa.
Article 4. Requisits que haurà de complir el beneficiari.
a) Els cursos han de ser impartits a Manresa durant el període comprès
entre l’1 d’octubre de 2007 i el 30 de juny de 2008.
b) Els únics criteris d’admissió dels alumnes seran la formalització de la
matrícula i el pagament dels drets d’inscripció.
c) El professorat haurà d’estar format per persones expertes amb titulació
acadèmica corresponent a una diplomatura o llicenciatura i/o
experiència professional o docent demostrada en la matèria.
d) L’Ajuntament de Manresa podrà revocar l’atorgament de la subvenció
en el cas que les matriculacions no arribin a un mínim de 15 persones.
Article 5. Crèdits pressupostaris. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus
de programes fins a un total de 12.000 € distribuïts de la següent manera:
5.000 € amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal 2007 i
7.000 € amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal 2008,
condicionada a la disponibilitat de crèdits pressupostaris.
Article 6. Quantitat subvencionable. Pels cursos, la quantia de la subvenció
sol·licitada no pot excedir del 50 % del pressupost total i per cada un d’ells la
subvenció màxima serà de 300 €.
Pels programes formatius, la quantia de la subvenció sol·licitada no pot excedir
del 50 % del pressupost total i per cada un d’ells la subvenció màxima serà de
1.000 €.
Article 7. Justificació i forma de pagament. La subvenció es percebrà un cop
el beneficiari hagi justificat la finalitat per la qual fou concedida. La justificació
s’ha de fer dins el termini de 30 dies a comptar des de la data de finalització de
l’activitat subvencionada i en base a la documentació detallada a la guia de
justificació de les subvencions municipals. Es lliurarà dins el mateix termini la
relació d’alumnes que han participat a l’acció formativa i el full d’avaluació
annexe.
En el cas de cursos i programes formatius que tinguin una durada equivalent al
curs escolar, si l’entitat ho sol·licita, es podrà pagar la part de despeses
proporcional corresponent al període comprès entre el l’1 d’octubre i el 31 de
desembre de 2006.
Article 8. Documentació de les sol·licituds. A la instància de sol·licitud s’hi
acompanyaran, de forma obligatòria, la relació de documents que consten a
l’anvers de la instància.
Article 9. Criteris de valoració
Les sol·licituds es valoraran aplicant els criteris següents:
a)
b)
c)
d)
e)

L’interès general de l’activitat per la ciutat fins a 5 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 5 punts.
La transcendència que tingui l’activitat (es valorarà el rigor i la qualitat
del projecte presentat), fins a 30 punts.
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f) Inclusió dels cursos en la programació dels equipaments municipals,
especialment els centres cívics i altres equipaments de proximitat, fins a
10 punts.
g) Que l’activitat proposada s’organitzi de forma coordinada entre diverses
entitats, fins a 10 punts
h) Que la temàtica de l’activitat proposada incorpori elements de
transversalitat (gent gran, igualtat home-dona, immigració, infància i
família, joventut, participació ciutadana, solidaritat i cooperació, medi
ambient, cultura....), fins a 10 punts
i) Experiència en l’organització d’activitats fomatives, fins a 5 punts
j) Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació,
fins a 5 punts.

Si concorren diferents propostes amb continguts equivalents, s’establirà un
ordre de prelació d’acord amb els criteris exposats, reservant-se la Comissió
Qualificadora la facultat de proposar subvencionar la totalitat o una part de les
propostes si, al seu criteri, l’excés d’oferta pot condicionar les seves
possibilitats de realització.
Article 10. Altres obligacions dels beneficiaris/àries.
L’acceptació de la subvenció pressuposa la disposició de l’entitat organitzadora
per tal que l’Ajuntament pugui difondre la seva realització amb els mitjans que
consideri oportuns i amb la marca “Aules de Cultura”.
Les entitats beneficiàries es comprometen a fer constar en totes les
publicacions on apareguin les activitats subvencionades els logotips, marques i
anagrames que identifiquin l’Ajuntament de Manresa i el programa “Aules de
Cultura”.
Article 11. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
El Regidor delegat de Cultura.
Sr. Josep Serrano i Blanquer. Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sr. Serafí Vallecillos i Zamora. Cap de la Secció de Cultura.
Sr. Jeroni Muñoz i Soler. Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea de
Serveis a les Persones, que actuarà com a secretari.
Segon.- 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.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a
activitats formatives durant el curs 2007-2008 incloses dins del programa “Aules de
cultura”, amb els següents termes:
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Normativa de convocatòria: clàusules particulars per a l’atorgament de
subvencions destinades a activitats formatives durant el curs 2007-2008
incloses dins del programa “Aules de cultura”. Aquestes clàusules podran
recollir-se a les dependències municipals, així com consultar-se al web
municipal http://www.ajmanresa.org/.
Crèdit pressupostari als que s’imputa la subvenció:
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes fins a un total de
12.000,00 € distribuïts de la següent manera:
- 5.000,00 €, amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal 2007
- 7.000,00 €, amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal 2008,
condicionada a la disponibilitat de crèdits pressupostaris.
Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 4 de juny i finirà el 29
de juny de 2007.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès
normalitzat que es facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal
http://www.ajmanresa.org/.
La documentació es presentarà al registre general de l’Ajuntament (Plaça
Major, 1), sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
clàusules particulars i a les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el
termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi
notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud
d’atorgament de subvenció.
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran en aplicació de l’article 8 de les
clàusules particulars reguladores.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió
dels resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a
l’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Cinquè.- Publicar el present acte de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació.
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Sisè.- Condicionar l’efectivitat del presents acords a la vigència de les disposicions
pressupostàries.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ

5.2.1

CONVALIDAR L'ADDENDA AL CONVENI SIGNAT ENTRE EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE
MANRESA SOBRE FINANÇAMENT DE L'ESCOLA D'ART DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 17
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 d’octubre de 2001, va aprovar el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya sobre el finançament de l’Escola d’Art de Manresa, conveni
que va signar-se per les parts el dia 17 d’octubre de 2001.
En la clàusula segona d’aquest conveni, de conformitat amb l’Acord signat en data 9
de desembre de 1998 entre el Departament d’Educació i les Entitats Municipalistes
(Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de municipis i Comarques)
s’establia la necessitat de disposar d’un mínim d’alumnes per poder optar a la fórmula
de finançament, ratio que s’havia de mantenir durant el període transitori de tres anys,
període transitori que va finalitzar el curs 2003-2004.
No obstant això, aquest període transitori previst en l’Acord signat en data 9 de
desembre de 1998 va ser ampliat mitjançant addendes signades el 30 de setembre de
2004, 30 de setembre de 2005, de forma que aquest període transitori de finançament
seria aplicable durant els cursos 2004-2005 i 2005-2006.
En el marc de la comissió Mixta entre el Departament d’Educació i les Entitats
Municipalistes es va plantejar la necessitat d’una nova prorroga del període transitori
per un període de 3 curos més ( cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009), signantse en data 4 d’octubre de 2006 una nova addenda a l’acord de 9 de desembre de 1998
en la que es prorrogava fins a 31 d’agost de 2009 el període transitori previst en
l’acord inicial.
Com a conseqüència d’aquestes prorrogues és necessària la introducció d’una
addenda al conveni signat en data 17 d’octubre de 2001 entre l’Ajuntament de
Manresa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya atès que la
formula de finançament derivava de l’Acord signat en data 9 de desembre de 1998
entre la Generalitat de Catalunya i les Entitats Municipalistes, acord al que se li han
introduït addendes, l’ultima de les quals és la de 4 d’octubre de 2006.
Així, aquesta addenda al conveni singular entre el departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa sobre el finançament de l’escola
d’Art de Manresa va ser signada en data 13 de març de 2007 requerint-se, per tant, la
convalidació de l’acte, d’acord amb allò previst a l’article 67 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
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En virtut de l’establert als articles 25.2n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya els ens locals
poden promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i en
particular les relatives a la participació en la construcció i sosteniment dels centres
docents públics.
Pel que fa referència a la capacitat de celebrar convenis de col·laboració
interadministrativa es troba regulada als articles 303 i següents del Reglament
d’obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny
i article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Vist l’informe emès pel Cap de la secció jurídicoadminsitrativa dels Serveis a les
Persones en data 17 d’abril de 2007.
Per tot això, la regidora delegada d’Educació proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Convalidar l’addenda de data 13 de març de 2007 que s’annexa al conveni
singular signat en data 17 d’octubre de 2001 entre el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa sobre el finançament de l’escola
d’Art de Manresa.
Segon.- Modificar, d’acord amb l’addenda de 13 de març de 2007, l’apartat 1 del segon
paràgraf de la clàusula segona del conveni signat el 17 d’octubre de 2001 i prorrogar
fins el 31 d’agost de 2009 el període transitori per al finançament de les escoles d’art
dependents de les entitats locals
Tercer.- Establir que, durant aquest període transitori, els criteris d’aplicació del
finançament seran els acordats per l’Addenda de 6 d’octubre de 2006 signada entre el
Departament d’educació o les Entitats Municipalistes (Associació Catalana de
Municipis i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya) i que es troben detallats
en el punt 8 de l’addenda de data 13 de març de 2007."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2.2

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A L'ESCOLARITZACIÓ
I AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació , de 15 de
maig de 2007, que transcrit diu el següent:
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"El Ple de la Corporació, en data 16 d’abril de 2007, va aprovar inicialment les bases
reguladores de la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de
menjador.
La Comissió d’Educació de la Federació de Municipis de Catalunya ha informat a la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manresa de que la Generalitat de Catalunya
està preparant una nova Ordre que actualitza part de les previsions contingudes al
document vigent i que, per tant, podrien afectar les bases aprovades inicialment pel Ple
municipal.
Considerant que, d’altra banda, aquests nous barems són més favorables a l’alumnat
dels centres educatius.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis
a les Persones en data 15 de maig de 2007.
Per tot això, la Regidora delegada d’Educació, proposa a la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta per tal
que el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’ escolarització i ajuts individualitzats de menjador en el
següent sentit:

1.- Es modifica la Base 2.1 que quedarà redactada de la següent manera:
Base 2 Beneficiaris i requisits
1. Pel que fa a l’escolarització:
Beneficiaris: Es podran acollir a aquests ajuts els alumnes usuaris de les llars
municipals amb necessitats socioeconòmiques sempre que la renda familiar,
corresponent al darrer exercici fiscal liquidat (2005), no superi els següents
llindars màxims:
Famílies de dos membres: 14.778, 00 €.
Famílies de tres membres: 19.407,00 €.
Famílies de quatre membres: 23.020, 00 €
Famílies de cinc membres: 26.123,00 €
Famílies de sis membres: 29.120,00 €
Famílies de set membres: 31.953,00 €
Famílies de vuit membres: 34.767,00 €
A partir del vuitè membre, s'afegiran 2.791,00 € euros per cada nou membre
computable.
La renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació
de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels
membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost
sobre la renda de les persones físiques.
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Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin
titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal
un volum de facturació superior a 152.000,00 euros.
2.- Es modifica l’apartat relatiu a dades econòmiques de l’annex 1, que quedarà
redactat de la següent manera:
Annex 1
Barem per a la concessió d’ajuts individuals per a l’escolarització en llars
d’infants Municipals
Dades econòmiques
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de
membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a
1.502,53 € :
De 1.502,54 € a 1.803,03 €:
De 1.803,04 € a 2.103,54 €:
De 2.103,55 € a 2.404,05 €:
De 2.404,06 € a 2.704,55 €:
De 2.704,56 € a 3.005,06 €:
De 3.005,07 € a 3.305,57 €:
De 3.305,58 € a 3.606,07 €:
De 3.606,08 € a 3.906,58 €:
Més de 3.906,59 €

10 punts.
8 punts.
7 punts.
6 punts.
5 punts.
4 punts.
3 punts.
2 punts.
1 punt.
0 punts.

Tanmateix, si en el moment de procedir a la resolució de la convocatòria, el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’ordre amb
un nou barem de puntuació, es procedirà a la seva aplicació sempre que no
produeixi la vulneració dels principis d’igualtat o una situació més desfavorable
a l’alumnat.
Segon.- Publicar i sotmetre l’aprovació inicial d’aquestes modificacions a
informació pública per un termini de 20 dies, a comptar a partir de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la publicació en
aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Així mateix, s’inserirà
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci de
publicació del text.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.3

REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS

5.3.1

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DE LA XXXVII
EDICIÓ DE LA NIT DE L'ESPORTISTA A MANRESA 2007 I LES BASES
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REGULADORES DEL CONCURS DE PINTURA ESPORTIVA "NIT DE
L'ESPORTISTA 2007" I FER LES DUES CONVOCATÒRIES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, de 9 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"La Regidoria d’Esports té la voluntat de procedir a la convocatòria de la XXXVII Edició
de la Nit de l’Esportista a Manresa.2007 i concurs de pintura esportiva “nit de
l’esportista 2007”.
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Per tot això, el Regidor delegat d’Esports, proposa al Ple de la Corporació que adopti
els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la XXXVII Edició de la Nit de
l’Esportista a Manresa. 2007 i concurs de pintura esportiva “nit de l’esportista 2007”,
amb el següent text:
XXXVII EDICIÓ NIT DE L’ESPORTISTA A MANRESA . 2007
Sota l’organització de la Regidoria d’Esports l’Ajuntament de Manresa i el Club
Tir Precisió Manresa, el patrocini de Caixa Manresa i la col·laboració dels
diferents mitjans de comunicació local : Grup Taelus (Ràdio Manresa SER,
Canal Taronja i Freqüència), Regió 7, Televisió de Manresa, Grup TLB (Styl
FM, Més Manresa i Canal Catalunya Central) i de les entitats esportives
manresanes, queda convocat el XXXVII certamen anomenat NIT DE
L’ESPORTISTA, per atorgar unes distincions als millors esportistes, monitorspreparadors, clubs, entitats i grups esportius locals, d’acord amb les següents:
BASES :
1.

Es concediran els premis a la millor actuació esportiva amb caràcter
individual en les categories següents :
. Millor esportista de Manresa (categoria absoluta)
. Millor esportista jove (fins a 18 anys)
. Millor esportista màster / veterà (+ de 40 anys)
. Millor esportista Special Olímpics
. Millor esportista Paralímpic

2.

No hi haurà distinció entre les activitats esportives individuals o per equip.
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3.

Perquè un esportista pugui optar a una distinció caldrà que reuneixi els
requisits següents:
a. ser un esportista manresà o haver estat enquadrat en un club manresà
federat durant la temporada 06/07
b. ser un esportista en actiu
c. no haver sofert sancions greus per part dels organismes federatius o
clubs a que hagi pogut pertànyer.

4.

En reunir aquestes condicions, tots els esportistes queden automàticament
qualificats i, tenint en compte els seus mèrits durant la temporada 06/07,
qualsevol podrà ésser designat Esportista de l’Any a Manresa.

5.

Es valorarà el mèrit, les característiques de l’esport, la projecció
internacional, estatal, nacional o local en la branca esportiva que practiqui
el candidat i, per aquesta raó, s’establiran les classificacions amb caràcter
absolut. No es tindrà en compte la categoria, el nivell de competició, el
sexe o la nacionalitat dels candidats.

6.

S’establirà al menys un premi per categoria, que no podrà quedar desert.

7.

El fet que un esportista hagi guanyat anteriorment algun dels premis
establerts, no és obstacle per ser aspirant al títol de Millor Esportista de
l’Any de la convocatòria d’enguany.

8.

Per tal de fer una proposta de finalistes més consensuada, el Jurat
Qualificador de la NIT atendrà la proposta de candidats a finalista
proposats des de les entitats esportives de la ciutat en totes les categories.
Qualsevol ciutadà podrà proposar candidats a qualsevol categoria.

9.

El Jurat Qualificador per a tos els guardons abans esmentats estarà format
per :
. El regidor-delegat d’Esports de l’Ajuntament de Manresa que actuarà
com a president
. 1 component de cada mitjà de comunicació local
. 1 persona a títol personal coneixedora del món de la informació
esportiva local
. 1 membre designat per l’Associació Esportiva La Salle
. 1 membre de l’entitat organitzadora de la present NIT
. 1 membre designat per les entitat organitzadora de l’última edició de la
NIT
. 1 membre designat per l’entitat organitzadora de la propera edició de
la NIT (si es coneix)
. 1 tècnic municipal, sense vot, que actuarà com a secretari

10. Aquest jurat serà l’encarregat de fer la tria dels finalistes –hi ha d’haver
almenys 1 finalista per cada categoria–, i de triar un guanyador per
categoria, així com l’elecció dels altres premis previstos en les presents
bases.
Els membres designats per les entitats esportives de la ciutat només
participaran en l'elecció dels millors esportistes, per evitar implicacions
personals i/o d'entitats en la resta de premis.
11. S’assignarà un premi anomenat Associació Esportiva La Salle Manresa
al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una
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tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de la
temporada 06/07.
12. S’assignarà un premi anomenat Josep M. Montfort al monitor o
preparador que hagi treballat d’una manera especialment abnegada en la
temporada 06/07.
13. S’assignarà un premi anomenat Caixa Manresa a la tasca eficaç i
continuada del directiu d’un club i/o entitat esportiva local durant la
temporada 06/07.
14. S’assignarà un premi anomenat Josep M. Pintó a la persona que hagi
mostrat una dedicació especial a l’esport en qualsevol de les seves
vessants durant la temporada 06/07.
15. S’assignarà un premi al millor patrocinador d’alguna entitat esportiva
local durant la temporada 06/07, a alguna de les empreses col·laboradores
d’entitats esportives locals.
16. S’assignarà un premi anomenat Campions per a tots els equips que hagin
quedat campions dels seus grups de competició o hagin pujat de categoria
durant la temporada 06/07.
17. El jurat qualificador es reserva el dret d’atorgar un premi especial del jurat
anomenat Josep Vila i Valldaura.
18. Fora de les presents bases i per designació del Jurat s’assignarà una
distinció anomenada Premi Bages: Manel Estiarte per a premiar la
trajectòria d’un esportista de la Comarca del Bages. També i a instancia
del Consell Esportiu del Bages hi haurà una distinció per a l’entitat
escolar més destacada en els Jocs Escolars de Catalunya.
19. Es dotarà de 3 premis: 1r. de 300 €, 2n. de 200 € i 3r. de 100 € a càrrec del
Club Tir Precisió Manresa pels guanyadors del concurs de fotografia
esportiva Premi Claret Font .
També hi haurà 1 premi de 1.000,00 € a càrrec de l’Ajuntament de Manresa
pel guanyador del concurs de Pintura Esportiva 2007. Dels dos concursos
s’editaran les corresponents bases de participació que podreu sol·licitar a la
unitat d’Esports de l’Ajuntament (938752522) o bé al Club Tir Precisió
www.ajmanresa.cat
ó
Manresa
ó
consultar
a
la
web
:
www.nitesportistamanresa.cat
20. El lliurament de guardons es durà a terme el proper 8 de juny del 2007 al
Museu de la Tècnica de Manresa a partir de les 21.00 hores en l’habitual
sopar de celebració.
21. La presentació de candidats per part d’entitats i/o particulars per a tots els
guardons s’haurà de fer abans del dia 5 de juny de 2007 a la Unitat
d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, al correu electrònic
:esports@ajmanresa.org o bé per fax (al número 93 875 25 36).
22. El Comitè Organitzador de la XXXVII NIT es reserva el dret de resoldre
qualsevol problema no previst en aquestes bases.
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Concurs de pintura esportiva “nit de l’esportista 2007”
1. La participació al concurs és lliure.
2. Cada concursant podrà participar amb tantes obres com cregui oportú i
podran ser realitzades amb qualsevol tècnica, procediment o estil.
3. Les obres hauran de ser originals i inèdites. El format de les obres, en la
seva màxima dimensió (inclòs marc) no podrà excedir els 120 cm. poden
portar vidre però no s’acceptaran les presentades amb vidres i grapes.
4. El tema ha de fer referència a l’esport, en qualsevol disciplina o modalitat.
5. El lliurament de les obres es podrà fer a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al BOP i fins al 5 de juny , de 9.00 a 14 hores a les oficines
de la unitat d’esports de l’Ajuntament de Manresa ( Ctra de Vic, 16 Edifici
Infants ) ó a les tardes de dimecres a dissabte de 15.00 a 20.00 a les
oficines del Club Tir Precisió Manresa (C/ Edison, 31 – Poligon Industrial
Bufalvent - )
6. El guanyador rebrà un premi de 1.000,00 €, cedit per l’ Ajuntament de
Manresa.
7.

L’obra guardonada amb el primer premi, quedarà en propietat de
l’Ajuntament de Manresa.

8. L’exposició de les obres es durà a terme al Museu de la Tècnica, el dia 8 de
juny durant la celebració del lliurament de guardons de la nit de l’esportista
d’enguany. Durant l’acte es farà públic el guanyador i es lliurarà l’esmentat
premi.
9.

El jurat estarà format per 5 persones :
- La presidència del jurat la ostentarà el regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Manresa
- Els vocals seran dos membres nomenats pel Cercle Artístic de
Manresa i dos membres designats per la comissió organitzadora de la
present Nit.

10. La comissió organitzadora vetllarà per d’adequada conservació de les obres
presentades, però no es fa responsable dels danys que puguin sofrir per
qualsevol causa, entenent-se que els participants renuncien a qualsevol
tipus de reclamació o indemnització.
11. Un cop clausurada l’exposició, les obres es podran recollir a les oficines de
la unitat d’esports de l’Ajuntament de Manresa ( Ctra de Vic, 16 Edifici
Infants ) entre els dies 11 a 22 de juny en horari de 9.00 a 14.00 hores,
Passat aquest termini, les obres que no hagin estat retirades, passaran a
ser propietat del Club Tir Precisió Manresa.
12. El fet de participar en aquest concurs, suposa l’acceptació d’aquestes
bases. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte
no previst a les mateixes.
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Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Convocar la XXXVII Edició de la Nit de l’Esportista a Manresa. 2007, d’acord
amb les bases esmentades a la part resolutiva primera i les següents prescripcions:
Lloc i termini de presentació de candidatures: Les candidatures es presentaran
al registre general de l’Ajuntament de Manresa des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP i fins al 5 de juny.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
bases reguladores de la XXXVII Edició de la Nit de l’Esportista a Manresa.
2007. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de
l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió del premi.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió
dels resultats. Tanmateix, s’acompliran el requisits de publicitat previstos a
l’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
Cinquè.- Convocar el concurs de pintura esportiva “nit de l’esportista 2007”, d’acord
amb les bases esmentades a la part resolutiva segona i les següents prescripcions:
Crèdit pressupostari: 1.000,00 €, amb càrrec a la partida 452.1.481 del
pressupost municipal del 2007.
Lloc i termini de presentació de candidatures: Les candidatures es presentaran
al registre general de l’Ajuntament de Manresa des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP i abans del 5 de juny .
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
bases reguladores de la XXXVII Edició de la Nit de l’Esportista a Manresa.
2007. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de
l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió del premi.
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Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió
dels resultats. Tanmateix, s’acompliran el requisits de publicitat previstos a
l’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
Sisè.- Publicar els actes de convocatòria previstos a les parts resolutives quarta i
cinquena al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de l’ajuntament.”

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que les bases configuren les distincions als
principals esportistes, entitats i, també, reconeixement a espònsors i tècnics de
l'esport.
Des de fa set anys es convoquen també els premis de pintura amb la idea de crear
una pinacoteca de pintura de l'esport. La filosofia global és continuista tenint en
compte que fa quatre anys es va incorporar el premi de campions que es refereix a
aquells equips que han guanyat o que pugen de categoria.
Cada any es convida a l'entitat coorganitzadora a fer aportacions noves. Sempre hi ha
petites matisacions que s'intenten incorporar amb l'aprovació prèvia del jurat.
L'alcalde sotmet el dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

6.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D'OCUPACIÓ

6.1.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
"SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL" PER UN
IMPORT DE 112.253,26 EUROS PEL PROJECTE "TEMPUS IV. PERSONES
GRANS I MAINADA" I AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA
PLURIANUAL PER L'EXECUCIÓ DE L'ESMENTAT PROJECTE.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat
dels 23 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari dóna
compte del dictamen del regidor delegat d'Ocupació, de 15 de maig de 2007, que
transcrit diu el següent:
"El Programa Operatiu de Foment de l’Ocupació P.O 2000 ES53PO313 (Objectiu-3)
aprovat per la Comissió de la U.E. per al període 2000-2006, en l’eix del
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Desenvolupament Local conté una Subvenció Global del Fons Social Europeu,
destinada a finançar projectes que contribuiran al desenvolupament local.
Per Resolució de 20 d’abril de 2005, de la Secretaria de Estado de Cooperación
Territorial, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts de la Subvenció Global per
a la convocatòria única pels anys 2005 - 2006.
Mitjançant la Subvenció Global, es pretén reforçar la cooperació econòmica de l’estat
amb les entitats locals, amb la finalitat de fomentar iniciatives que desenvolupin noves
activitats per a necessitats locals generadores de treball i oferir als sol·licitants de
treball una oportunitat de pràctica laboral acompanyada de la formació en la prestació
de serveis d’atenció a persones amb especials necessitats.
El 12 de gener de 2007, es va aprovar per resolució de l’alcalde accidental de
l’Ajuntament de Manresa, el projecte “Tempus IV. Persones grans i mainada” i la seva
inclusió a la convocatòria extraordinària de subvencions públiques per la concessió dels
ajuts del FSE per a zones d’Objectiu 3 per a l’any 2005-2006, prevista al Programa
Operatiu P.O ES 53 PO313 i es va sol·licitar a la Secretaria de Estado del Ministerio de
Administraciones Públicas una subvenció de 112.253,26 euros, equivalent al 45% del
pressupost total elegible del projecte de 249.451,68 euros, per a la realització del
Projecte “Tempus IV. Persones grans i mainada”.
Segons les Bases reguladores de finançament, l’aportació al finançament del projecte
per part del Fons Social Europeu ,Programa Operatiu P.O 2000 ES 53PO313 de
foment de l’ocupació, serà del 45% del cost total elegible.
En data 15 de març de 2007 , la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial , ha
resolt favorablement el projecte “Tempus IV. Persones grans i mainada”, referència
núm. 15, amb un pressupost total elegible de 249.451,68 euros, atorgant una
subvenció de 112.253,26 euros, equivalent al 45 % del pressupost , tal com estableix
el document amb registre d’entrada núm. 2033 de 19 de març de 2007. La seva
execució és preveu realitzar entre els exercicis 2007 i 2008 , amb la següent
distribució anual :
Exercici 2007 : 120.235,71 €
Exercici 2008 : 129.215,97 €
De conformitat amb les Bases reguladores de la Subvenció global del FSE, per a
sol·licitar el lliurament de la subvenció es necessari acreditar l’existència al pressupost
municipal de crèdit adequat i suficient per atendre l’import total del projecte,
diferenciant l’aportació nacional i que aquesta aportació no rep cofinançament per part
de cap altre fons comunitari.
Vist que l’execució del projecte reuneix les condicions per a poder autoritzar la modalitat
de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i articles 79 i 80 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Com a regidor delegat d’Ocupació, proposo al Ple de la Corporació municipal l’adopció
dels següents:
ACORDS :
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Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la “Secretaria de Estado de Cooperació
Territorial ” i per un import de 112.253,26 euros, el projecte “TEMPUS IV. PERSONES
GRANS I MAINADA”, referència núm. 15, tal com estableix el document amb registre
d’entrada en aquest Ajuntament núm. 2033 de 19 de març de 2007.
Segon.- Aplicar la subvenció atorgada de 112.253,26 euros, al programa 322.6 del
pressupost dels exercicis 2007 i 2008, d’acord amb la distribució següent :
Exercici 2007
Exercici 2008

54.106,00 €
58.147,26 €

Tercer.- Establir com a data d’inici de les actuacions del projecte el dia 20 d’abril de
2007.
Quart.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del Projecte de
Polítiques Actives d’Ocupació “Tempus IV. Persones Grans i Mainada”, cofinançat pel
Fons Social Europeu- Subvenció Global, amb un pressupost total elegible de
249.451,68 euros.
Cinquè.- Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianual::

EXERCICI

2007
2008
TOTAL

PRESSUPOST TOTAL
ELEGIBLE

APORTACIÓ
AJUNTAMENT

120.235,71
129.215,97
249.451,68

66.129,71
71.068,71
137.198,42

APORTACIÓ
FSE

54.106,00
58.147,26
112.253,26

Sisè.- Manifestar que el pressupost total elegible de l’esmentat Projecte no rep cap
altre tipus de cofinançament procedent de la Unió Europea o d’altres Organismes i/o
Administracions Públiques."

L'alcalde diu que el senyor Xavier Rubió ha excusat la seva assistència per un
problema casolà.
Es tracta d'aprovar l'acceptació de la subvenció i tirar endavant un programa que s'ha
portat a terme en els darrers tres anys.
L'alcalde sotmet el dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

7.

ÀREA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

7.1

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA,
INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

PROMOCIÓ

ECONÒMICA

I
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L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 7.1.1 a 7.1.5, ambdós
inclosos, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.

7.1.1

DESESTIMAR UNA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats mateixes en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques.
L’apartat 1, lletra c) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95
% en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres de reforma,
reparació i rehabilitació de façanes realitzades per les Administracions Públiques o per
organismes o empreses dependents de les mateixes en els polígons o edificis de
promoció i gestió públiques.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es
detalla a la part dispositiva.
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 de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
Desestimar les sol.licituds que s'especifiquen:
Sol·licitant: MONTSERRAT GRAU CASELLAS
Expedient:
GTR.ICB/2007000074
(GTR.ICI
/
2007000372
LLI.COM/2007000245)
Descripció obres: Reparar balcó en mal estat al C/. Jorbetes, 4-6-2n.-1a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Motiu desestimació:
−

No es compleixen els requisits per a l'atorgament de la bonificació sol.licitada
atès que no es tracta d'obres de reforma, reparació i rehabilitació d'immobles o
de millora i rehabilitació de façanes realitzades per les Administracions
públiques o per organismes o empreses dependents de les mateixes en els
poligons o edificis de promoció i gestió públiques.
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_

Tampoc no es pot considerar aquesta actuació inclosa en cap de la resta dels
supòsits de bonificació previstos a l'ordenança"

7.1.2

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
L’apartat 2 de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es
detalla a la part dispositiva.
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 emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Desestimar les sol.licituds que s'especifiquen:
Sol·licitant: CONSTRUCCIONES SERVICIOS MANTENIMIENTOS TRE MIL
S.L. representat per AMELLA VIVES JOAN
Expedient:
GTR.ICB/2007000016
(GTR.ICI
/
2007000377
LLI.OBM/2007000004)
Descripció obres: Instal.lació de bastida
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Motiu desestimació: La llicència fa referència només a la instal.lació d'una
bastida i no a la reforma de la façana.
Sol·licitant: ESTEVE PUERTAS HERNANDEZ representat per COLOM
CHUECO M.DOLORS
Expedient:
GTR.ICB/2007000072
(GTR.ICI
/
2007000472
LLI.COM/2007000258)
Descripció obres: Pintar baixos casa del C/. Oms i de Prat, 39
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Motiu desestimació: L'actuació és parcial en la façana, i no es pot considerar
una obra de millora o rehabilitació."
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7.1.3

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 14 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 %
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús
públic o social.
Pel Director de l’àrea dels Serveis a la Persona s’ha informat:
−

Atès que aquestes obres impliquen la reforma i adequació del centre
d’educació per tal de poder-hi donar unes millors condicions de les instal·lacions
del centre , a la vegada que proporciona un millor gaudi per als alumnes de
l’escola , amb la finalitat de poder continuar garantint el bon funcionament del
centre d’educació de caràcter públic destinat a l’aprenentatge i sociabilització dels
alumnes .

−

Així, atenent a que concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació
per part de la Generalitat de Catalunya del servei públic d’educació destinat als
alumnes de 12 a 16 anys així com també s’imparteix Batxillerat , es valora molt
positivament la realització de les obres 1a. fase finestres i persianes, sala de
calderes i sortides d´emergència / pista coberta i modificació magatzem que
permetran una millora en les instal·lacions educatives, motiu pel que es considera
que les esmentades obres reuneixen els requisits establerts a l’apartat 1 d) de
l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es proposa la concessió
de la bonificació de 95% de la quota de l’impost per a la realització de les obres 1a.
fase finestres i persianes, sala de calderes i sortides d´emergència / pista coberta i
modificació magatzem al “IES Font i Quer”, situat al C/ Amadeu Vives, s/n, en base
a les circumstàncies expressades en els punts anteriors.

Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
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Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:

Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO
Expedient:
GTR.ICB/2007000029
(GTR.ICI
/
2007000382
LLI.OBM/2007000049)
Descripció obres: 1a. fase finestres i persianes ¡, sala de calderes i sortides
d'emergències/pista coberta i modificació magatzem al IESFont i Que, C/.
Amadeu Vives, s/n
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal."

7.1.4

ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA
QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
L’apartat 2 de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels
immobles de la ciutat.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS CRA. CARDONA, 17 representat per FENOY
ROCA JOSE
Expedient:
GTR.ICB/2007000018
(GTR.ICI
/
2007000281
LLI.OBM/2007000016)
Descripció obres: Rehabilitació façana a la Cra. Cardona, 17
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Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: LUIS PIQUER ROCHE
Expedient:
GTR.ICB/2007000059
(GTR.ICI
/
2007000418
LLI.COM/2007000204)
Descripció obres: Pintar façana al C/. Orenetes, 19 al Barri Bellavista
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: JOSE ANTONIO FERNANDEZ MOSQUERA representat per
MANEU BARBERA VICENÇ
Expedient:
GTR.ICB/2007000076
(GTR.ICI
/
2007000473
LLI.COM/2007000284)
Descripció obres: Rehabilitació de la façana al C/.Creu Guixera, 44
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal."
7.1.5

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95
% en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o
de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.

Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
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Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: ANGELES J. MORERA PEDREÑO
Expedient:
GTR.ICB/2007000017
(GTR.ICI
/
2007000379
LLI.OBM/2007000012)
Descripció obres: Desmuntar i construir una nova teulada al C/. Vell de
SantaClara, 22
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: CONSTRUCCIONS MAS SCP. representat per AMELLA VIVES
JOAN
Expedient:
GTR.ICB/2007000038
(GTR.ICI
/
2007000380
LLI.OBM/2007000028)
Descripció obres: Reforç de sostre en plenta baixa al c/. Escodines, 12
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: MOHAMMED FILALI MAGHNINE
Expedient:
GTR.ICB/2007000055
(GTR.ICI
/
2007000315
LLI.COM/2007000202)
Descripció obres: Reforma de bany, cuina i enguixar les parets al C/. Flors de
Maig, 11-3r.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: ROSER SALA FAINE
Expedient:
GTR.ICB/2007000058
(GTR.ICI
/
2007000417
LLI.COM/2007000215)
Descripció obres: Reforma cambra de bany i canvi de tubs d'aigua al C/. Sant
Miquel, 37-3r-1a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: ROMAN OLIVER FLOTATS
Expedient:
GTR.ICB/2007000061
(GTR.ICI
/
2007000462
LLI.COM/2007000240)
Descripció obres: Aplacar façana, canviar terra i pintar local a la Cra. de Vic, 18
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: COM. PROP. C/ BORN, 8 representat per SELGA BRUNET JORDI
Expedient:
GTR.ICB/2007000063
(GTR.ICI
/
2007000469
LLI.COM/2007000235)
Descripció obres: Canvi de rajoles del terrat al C/. Born, 8-4t.-1a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
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Sol·licitant: ANNA MARIA SANTASUSANA VALL I ALTRE representat per
MANEU BARBERA VICENÇ
Expedient:
GTR.ICB/2007000067
(GTR.ICI
/
2007000446
LLI.COM/2007000236)
Descripció obres: Canvi d'instal.lació elèctrica i reparació bany i cuina al C/.
Sant Miquel, 37-1r.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: SANDRA TRULLAS FRANCITORRA
Expedient:
GTR.ICB/2007000073
(GTR.ICI
/
2007000471
LLI.COM/2007000266)
Descripció obres: Canvi rajoles del terrat al C/. Born, 14-4r.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: JOSE MARIA COLL VALL representat per TAPIES PERRAMON
JOSEP MARIA
Expedient:
GTR.ICB/2007000075
(GTR.ICI
/
2007000470
LLI.COM/2007000269)
Descripció obres: Canvi porta planta baixa al C/. Bastardas, 4
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal."
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a
votació els dictàmens compresos en els punts 7.1.1 a 7.1.5 , ambdós inclosos en l'ordre
del dia, i s'aproven per 22 vots afirmatius i una abstenció del senyor Perramon per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevenen acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

7.1.6

ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ REFERENT A L’EXPEDIENT
D’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ DEL C. BARCELONETA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 11 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E2006043239, del dia 24
d’octubre de 2006, per part de MONTSERRAT SAEZ CAMPRUBÍ amb NIF
39.322.727
manifestant el seu desacord amb la quota assignada per les
contribucions especials de l’obra de la finca situada al C Barceloneta 6 (ref. Cadastral
3098032001) derivades de l’execució de l’obra ordinària d’urbanització del C
Barceloneta –Ambit A- Connexió Sant Maurici per considerar que la superfície
afectada a les contribucions especials és incorrecte.
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 26 de
febrer de 2007:
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“D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral
3098032DG0139G0001RM.
Inspeccionat a la finca en data 12 de gener de 2007 es comprova que efectivament hi ha
error en la delimitació entre aquesta parcel·la i la finca situada al nº 8 del mateix carrer, de
referència cadastral 3098033DG0139G0001RM.
Es comprova però que aquest error ja es troba corregit al nou parcel·lari de la revisió
cadastral, per la qual cosa només es practicarà la rectificació als efectes de
contribucions especials.
En qualsevol cas però i atès que l’àmbit d’aplicació de contribucions especials es va
fer sobre el parcel·lari vigent, es corregeix els mòduls de distribució d’acord amb aquell
parcel·lari un cop rectificats els límits.
A continuació s’especifica com queden les superfícies i mòdul d’aplicació de
cadascuna de les parcel·les afectades.
Referència 3098032DG0139G
Superfície total solar :
Superfície subjecte a CE:
Sostre edificable: 23 x 3 = 69
49 x 4 = 196
Sostre edificat:
53 x 3 = 159
18 x 1 = 18
1x2 = 2
Mòdul de distribució:

72,-- m2
72,-- m2
265,-- m2
179,-- m2
265,-- m2

Referència 3098033DG0139G
Superfície total solar:
Superfície subjecte a CE:
Sostre edificable: 78 x 3 = 234
1 x4= 4
Sostre edificat:
79 x 2 = 158
Mòdul de distribució:

79,-- m2
79,-- m2
238,-- m2
158,-- m2
238,-- m2”

L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa:
“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació
de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.”
L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de
les contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 19 de juny de
l’any 2006.
En el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 19 de juny de 2006
s’aprovà la imposició de Contribucions Especials per les obres C Barceloneta –Ambit
A- Connexió Sant Maurici.
El mòdul de distribució aplicat és el de metres de sostre edificable.
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Atès que s’ha comprovat que la superfície del solar és de 72 m2, i no de 81 m2, com
s’estableix en l’expedient de contribucions especials abans mencionada, és procedent
la rectificació de la quota assignada , resultant la següent:
Situació de la finca:
C de la BARCELONETA 6
Referència cadastral :
3098032
Càrrec: 1
Superfície del solar:
Superfície del solar afectada pel projecte:
Sostre edificable o edificat subjecte:
Coeficient de divisió horitzontal:
Mòdul de distribució:
Cost del projecte que suporta el municipi:
Percentatge a satisfer pels propietaris:
Base imposable:
Suma de mòduls de distribució
Preu unitari mòdul:
Quota provisional(mòdul distribució x preu mòdul):

72 m2.
72 m2.
265 m2.
100,000 %.
265,00 m2.

181.528,68 euros
90,00 %
163.375,81 euros
6.313,00 m2.
25,879267 euros./m2.
6.858,01 euros.

Atès que s’ha comprovat que hi hagut un error en la delimitació que afecta també a la
superfície de la finca amb referència cadastral 3098033, corresponen modificar la
quota tributaria assignada a la finca , amb les següents dades:
Situació de la finca:
C de la BARCELONETA 8
Referència cadastral :
3098033
Càrrec: 1
Superfície del solar:
Superfície del solar afectada pel projecte:
Sostre edificable o edificat subjecte:
Coeficient de divisió horitzontal:
Mòdul de distribució:
Cost del projecte que suporta el municipi:
Percentatge a satisfer pels propietaris:
Base imposable:
Suma de mòduls de distribució
Preu unitari mòdul:
Quota provisional(mòdul distribució x preu mòdul):

79 m2.
79 m2.
238 m2.
100,000 %.
238,00 m2.

181.528,68 euros
90,00 %
163.375,81 euros
6.313,00 m2.
25,879267 euros./m2.
6.159,27 euros.

Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
“ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICÓ formulat per part de MONTSERRAT SAEZ
CAMPRUBÍ amb NIF 39.322.727 considerant que, de conformitat amb l’informe
emès pels serveis tècnics municipals, correspon modificar la superfície imputada i
notificar a HERNANDEZ BLANQUEZ , JUAN I ESP (MONTSERRAT SAEZ
CAMPRUBÍ) i a M.R FARRE DE MALIBRAN les quotes resultants de la modificació
dels límits de les finques ref. cadastral 3098032001 i 3098033001 sol·licitada
conjuntament”.
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El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'unes contribucions especials al
carrer Barceloneta, a les quals un dels propietaris afectats va presentar un recurs.
L'al·legació feia referència a una zona de patis de les parts posteriors de les finques.
Es considerava en l'al·legació que no s'havien tractat adequadament. S'ha corregit i
s'ha aplicat a cadascú la contribució que correspon. Per tant, s'ha estimat el recurs.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius i una abstenció
del senyor Perramon per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art.
100 del ROF),i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.7

AUTORITZAR A AIGÜES DE MANRESA S.A. PER A CONCERTAR UN
PRÉSTEC AMB CAJAMADRID, PER UN IMPORT DE 450.000 € PER
FINANÇAR PART DEL PLA D'INVERSIONS PER A L'ANY 2007.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 11 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 4 de Maig del 2007 del Director-gerent de la societat Aigües de
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell
d’Administració de la societat de data 29 de març del 2007 es va prendre l’acord de
“peticionar un préstec a aquella entitat financera que presenti una oferta més
avantatjosa, per un import de 450.000 euros, per un termini de cinc anys més un de
carència, i designar al Il.lm. Sr. Alcalde-President, perquè, portant a la pràctica
l’esmentat acord, pugui signar en nom i representació de Aigües de Manresa S.A.
Empresa municipal privada, quants documents públics o privats, així com pòlisses i
lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la citada operació. El present acord
queda no obstant condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal.”
En data 30 d’Abril del 2007, es van considerar les ofertes peticionades a cinc entitats
financeres, essent-ne la més avantatjosa la presentada per l’entitat CAJAMADRID.
El préstec que es vol peticionar es per a finançar part del pla d’inversions per a l’any
2007, que té un import total de 2.109.198 € i del que destaquen les instal·lacions
tècniques i construccions. Les dotacions per les inversions provenen de
l’autofinançament i del préstec que es sol·licita.
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 11 de Maig del 2007.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb
CAJAMADRID, per un import de 450.000 € i un termini de 5 anys més 1 de carència,
per a finançar part del pla d’inversions per a l’any 2007, amb les següents condicions:
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Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,07.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'autoritzar a Aigües de Manresa per
contractar un préstec per import de 450.000 €, a 5 anys amb un de carència i amb un
tipus d'interès de l'euribor a 3 mesos més el 0,07.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 20 vots afirmatius ( 9 GMS, 3
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i una abstenció del senyor Perramon
per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.8

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2007
DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 16 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2008, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit , a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del
pressupost de l’exercici de 2006, a recursos generats per majors ingressos del
Pressupost Municipal i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no poden
demorar fins l’exercici del 2008.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2007 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 13/2007 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.
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ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

AUGMENT

BAIXA

128.600,00

CAUSES

121.0.141

Administració General.- Altre personal

Contractació personal pla local inclusió social.

121.0.225

Administració General.- Tributs

121.4.632

Altres edificis.- Edificis i altres construccions

60.000,00

Crèdit insuficient Fin. Préstec

313.0.480

Acció social.- Atencions benèfiques i assistèncials

34.590,57

Consignació insuficient

313.1.227.07 Acció social - Benestar social.- Altres

120.000,00

Pla local inclusió social

441.0.611.01 Sanejament, Abastament i Distrib. Aigües.- Col.lectors Generals

337.700,00

Crèdit insuficient Fin. Préstec

452.7.632

3.000,00

242.000,00

Crèdit insuficient Fin. Préstec

511.0.601.01 Vies públiques.- Honoraris redacció projectes

125.000,00

Crèdit insuficient Fin. Préstec

511.0.601.27 Vies públiques.- Urbanització c/ Concòrdia

100.000,00

Crèdit insuficient Fin. Préstec

452.1.213

Rehabilitació teatre Kursaal.- Edificis i altres construccions

Consignació insuficient

Instal.lacions Esportives.- Maquinària, instal.lacions i utillatge

12.000,00 Per augmentar partida 452.1.202

1.150.890,57

12.000,00

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

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CRÈDIT INICIAL

452.1.202 Instal.lacions esportives.- Edificis i altres construccions

AUGMENT

CRÈDIT DEF.

12.000,00

EXPLICACIÓ
Augment per a lloguer pavelló Concordia
act.esp.

0,00

T O T A L .................

12.000,00

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

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

455.00 De l'Administració Gral. De la Genealitat.

AUGMENT
283.190,57

870.01 Aplicació per finançament suplem. de crèdit

3.000,00

870.01 Aplicació per finançament suplem. de crèdit

767.870,74

917.01 A mig i llarg termini

DISMINUCIÓ EXPLICACIÓ
Majors ingressos
Per augmentar partida 121.0.225
Per augmentar partides cap. 6, Fin. Préstec

96.829,26

1.150.890,57

Per augmentar part partida 121.4.632

0,00

El senyor Jordà i Pempelonne diu que l'expedient de modificació de crèdit, que puja
a un 1.150.000 €, bàsicament, es mou al voltant de dos grans temes. Un primer gran
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bloc que fa referència a unes transferències de la Generalitat per Serveis Socials que
generen uns majors ingressos, de 283.000 € respecte al què estava previst, i que
s'apliquen, per una banda, a personal pel Programa Prodep, d'atenció a la
dependència que es fa conjuntament amb el Consell Comarcal; el Pla Local d'Inclusió
Social i al personal per començar a gestionar la Llei de dependència. També
s'apliquen 120.000 € d'augment al Servei d'atenció domiciliària i 34.590 € per
l'increment d'ajut social.
El segon gran bloc es refereix a una assignació de recursos d'inversió que tenien
crèdit insuficient i s'hi apliquen els sobrants de préstec de l'any 2006. Són, 60.000 € a
la coberta de la nau petita de l'escorxador, 337.000 € al col·lector de Sant Ignasi;
242.000 € al Teatre Kursaal; 125.000 € a les prospeccions arqueològiques que s'han
portat a terme en l'indret on es situarà el palau de Justícia, i 120.000 € al Pla
Concòrdia, en el tram de l'avinguda de Joncadella.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 13 vots afirmatius ( 9 GMS, 4
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.9

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES ORDINÀRIES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA BAIXADA DEL
PÒPUL I ACCÉS AL C. DEL BALÇ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Secció d’Assessoria Jurídica dels Serveis
Financers, referent a la determinació del cost de l'obra Ordinària de millora i ampliació de
la baixada del Pòpul i accés al carrer del Balç (àmbit Baixada del Pòpul), mòdul aplicable
i determinació de la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar
contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres tenen la consideració
d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels
particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials per a la seva
realització:
I. Antecedents.
1.1. Per Decret del dia 28 de desembre de 2006 fou inicialment aprovat el projecte
d'obra Ordinària de millora i ampliació de la baixada del Pòpul i accés al carrer del
Balç (àmbit Baixada del Pòpul), quedant definitivament aprovat amb efectes del dia
24 de març de 2007.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 213.730,48 €.

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

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
Ordinària de millora i ampliació de la baixada del Pòpul i accés al carrer del Balç
(àmbit Baixada del Pòpul) té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les
enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d’obres i es pot constatar en els documents
gràfics adjunts:
Això, com s’ha fet palès en altres indrets del centre històric on s’ha millorat la
urbanització, ha aportat uns beneficis especials a les finques que hi limiten per la
revalorització dels locals i dels habitatges d’aquestes finques.
Aquest projecte d’urbanització contempla les obres de pavimentació del carrer i
espai enjardinat adjacent. Inclou també l’ampliació i renovació dels serveis
existents, ja que alguns d’ells són insuficients.
Actualment, el carrer Baixada del Pòpul te una secció a un sol nivell, sense
diferenciació de calçada i voreres . El paviment es de formigó reglejat i presenta
irregularitats, amb la qual cosa no es pot garantir una bona accessibilitat.

La zona enjardinada te una plantació de gespa i heures. Aquest sector presenta
problemes d’erosió, degut al fort pendent, malgrat la col·locació de travesses de
fusta. El manteniment vegetal es fa difícil al voltant de les restes d’ una antiga
volta en runes. Aquest jardí està elevat respecte al carrer de Santa Llúcia,
contingut per un mur, resta de les antigues façanes.
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Algunes de les xarxes de serveis existents, són obsoletes i cal plantejar la seva
renovació ja que no és possible abordar-la parcialment atès que no s’ajusten a
les normatives d’aplicació vigents en l’actualitat.
Pel que fa a la xarxa de clavegueram es troba en un estat precari. És antiga i
insuficient, i és inviable el seu manteniment o la seva renovació parcial. Per tant,
s’escau la seva substitució amb la finalitat d’adequar-la a les característiques
tècniques actuals.
Pel que fa a la resta de xarxes, es preveu l’ampliació de la xarxa de fibra òptica,
les travessades d’electricitat, telefonia i enllumenat públic.
Es preveu també una xarxa de reg per difusors d’ acord amb la nova plantació
de tapitzants que es proposa.

Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
213.730,48 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €
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COST TOTAL

213.730,48 €

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.
Atès que el projecte d’obres comprèn també l’àmbit de Santa Llúcia, quin
finançament és totalment a càrrec de l’Ajuntament considerant que l’obra
d’urbanització d’aquest carrer fou recentment efectuada i es troba en perfectes
condicions de funcionament amb tots els serveis instal·lats, aquest expedient de
contribucions especials es limita a l’àmbit de la Baixada del carrer del Pòpul i
accés al carrer del Balç, quin pressupost total d’execució és de 213.730,48’-€.
En consideració al caràcter d’accés a un sistema general bàsic del municipi (la
Plaça Major on es localitza l’Ajuntament de Manresa, i malgrat que la Baixada del
Pòpul no es troba qualificada pel planejament com a sistema general, aquesta
obra es subvenciona amb la quantitat de 120.654,13 €, equivalents al 56,45 %, del
seu cost, resultant per tant un import a càrrec de l’Ajuntament de 93.076,35 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.
La base imposable que es proposa, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del
cost que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que
la millora de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficien als veïns en aquest
percentatge. Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici
singular, s’ha estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació
de la base imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta
per a la realització d’aquesta obra.
Així, la base imposable resulta:
Cost C Cost suportat pel Municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

93.076,35 €
50 %
46.538,18 €

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.
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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 Ordinària de millora i ampliació de la baixada del Pòpul i accés al
carrer del Balç (àmbit Baixada del Pòpul) 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 46.538,18 €, 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.
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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, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres Ordinària de
millora i ampliació de la baixada del Pòpul i accés al carrer del Balç (àmbit
Baixada del Pòpul).
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 (annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :
Cost de les obres

213.730,48 €

Subvenció atorgada

120.654,13 €.

Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

93.076,35 €
50 %
46.538,18 €
1.382
33,674512

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
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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.

ANNEX 1
BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES ORDINÀRIA DE
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA BAIXADA DEL PÒPUL I ACCÉS AL CARRER DEL BALÇ (ÀMBIT
BAIXADA DEL PÒPUL)

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 Ordinària de millora i
ampliació de la baixada del Pòpul i accés al carrer del Balç (àmbit Baixada del
Pòpul) té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art.
29 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d’obres i es pot constatar en els documents

gràfics adjunts:
Això, com s’ha fet palès en altres indrets del centre històric on s’ha millorat la
urbanització, ha aportat uns beneficis especials a les finques que hi limiten per la
revalorització dels locals i dels habitatges d’aquestes finques.
Aquest projecte d’urbanització contempla les obres de pavimentació del carrer i
espai enjardinat adjacent. Inclou també l’ampliació i renovació dels serveis
existents, ja que alguns d’ells són insuficients.
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Actualment, el carrer Baixada del Pòpul te una secció a un sol nivell, sense
diferenciació de calçada i voreres . El paviment es de formigó reglejat i presenta
irregularitats, amb la qual cosa no es pot garantir una bona accessibilitat.

La zona enjardinada te una plantació de gespa i heures. Aquest sector presenta
problemes d’erosió, degut al fort pendent, malgrat la col·locació de travesses de
fusta. El manteniment vegetal es fa difícil al voltant de les restes d’ una antiga
volta en runes. Aquest jardí està elevat respecte al carrer de Santa Llúcia,
contingut per un mur, resta de les antigues façanes.

Algunes de les xarxes de serveis existents, són obsoletes i cal plantejar la seva
renovació ja que no és possible abordar-la parcialment atès que no s’ajusten a
les normatives d’aplicació vigents en l’actualitat.
Pel que fa a la xarxa de clavegueram es troba en un estat precari. És antiga i
insuficient, i és inviable el seu manteniment o la seva renovació parcial. Per tant,
s’escau la seva substitució amb la finalitat d’adequar-la a les característiques
tècniques actuals.
Pel que fa a la resta de xarxes, es preveu l’ampliació de la xarxa de fibra òptica,
les travessades d’electricitat, telefonia i enllumenat públic.
Es preveu també una xarxa de reg per difusors d’ acord amb la nova plantació
de tapitzants que es proposa.

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 25995 i 26002.

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
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1.

El pressupost total d'execució de l'obra és de 213.730,48 €, 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

213.730,48 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST
2.

0,00 €

213.730,48 €

En consideració al caràcter d’accés a un sistema del municipi (la Plaça Major
on es localitza l’Ajuntament de Manresa, i malgrat que la Baixada del Pòpul no
es troba qualificada pel planejament com a sistema general, aquesta obra es
subvenciona amb la quantitat de 120.654,13 €, equivalents al 56,45 %, del seu
cost, resultant per tant un import a càrrec de l’Ajuntament de 93.076,35 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.

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, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del cost
que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que la millora
de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficíen als veïns en aquest percentatge.
Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici singular, s’ha
estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació de la base
imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la
realització d’aquesta obra. .

Cinquena. Bases de repartiment
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.
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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.

93.076,35 €
50 %
46.538,18 €

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

46.538,18 €
1.382
33,674512

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.
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El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta de les contribucions especials per
fer la Baixada del Pòpul i l'entrada al carrer del Balç. L'import de les obres és de
213.000 €, amb una subvenció del Pla de barris de 120.000 €, el cost, per tant, pel
municipi és de 93.000 €. El percentatge d'aplicació és del 50% i el preu unitari del
mòdul, és a dir, per m², és de 33.67 €.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens compresos en els punts 7.1.10 a
7.1.12 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per assentiment
dels presents.

7.1.10 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES ORDINÀRIES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
DE LA PLAÇA GISPERT I DELS CARRERS TALAMANCA I BARRERES.
ÀMBIT 1 (PLAÇA GISPERT)
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Secció d’Assessoria Jurídica dels Serveis
Financers, referent a la determinació del cost de l'obra ordinària de millora i ampliació de
la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers Talamanca i Barreres. Àmbit 1 (Plaça
Gispert), mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en
l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres
tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor
en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials
per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1. Per Decret del dia 9 d’octubre de 2006 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 1 (Plaça Gispert), quedant definitivament aprovat amb
efectes del dia 18 de desembre de 2006.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 351.655,67 €.

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.
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-

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
ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 1 (Plaça Gispert) té aquesta consideració perquè
s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d’obres, redactat de forma conjunta amb la
millora i ampliació de la urbanització dels carrers Talamanca i Barreres:
L’estat actual dels àmbits del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona
part dels diferents elements d’urbanització. Aquesta situació fa que es faci inviable
una renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.
A conseqüència de l’estat de part dels paviments i de les dimensions dels
elements de vorera, els dos carrers i la plaça no reuneixen les condicions mínimes
necessàries perquè els àmbits del projecte assegurin l’accessibilitat a persones
amb mobilitat reduïda. La presència de desnivells en els diferents recorreguts i
l’amplada de totes les voreres existents fan que tots els recorreguts dels vianants
en els àmbits del projecte presentin barreres arquitectòniques. S’incompleixen, per
tant, les determinacions de l’actual legislació sobre accessibilitat urbanística.
Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets a tesa
la necessitat de la seva millora i ampliació amb l’objectiu d’assegurar un
subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l’àmbit. Entre
els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliació, cal destacar
sobretot la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua potable. També, de forma
parcial, es fa necessari millorar i ampliar la xarxa de gas i la xarxa elèctrica. Pel
que fa a l’enllumenat, cal esmentar que va ser renovat els darrers anys per
adequar-lo a les reglamentacions vigents que fan referència a aspectes de
seguretat i a aspectes de control de la contaminació lumínica. Per tant, les millores
en la xarxa d’enllumenat previstes són mínimes.
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Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
351.655,67 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

COST TOTAL

351.655,67 €

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.
Atès que el projecte d’obres, pel que fa a la Plaça Gispert, preveu un cost
d’execució total de 351.655,67 €.
En consideració al caràcter de sistema general segons el planejament vigent en el
municipi, aquesta obra es subvenciona amb la quantitat de 175.829,31 €
(Programa de foment de barris i àrees urbanes que requereix atenció especial.
Nucli antic de Manresa. Departament de Política Territorial de la Generalitat de
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Catalunya), equivalents al 50 %, del seu cost, resultant per tant un import a càrrec
de l’Ajuntament de 175.826,36 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.
La base imposable que es proposa, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del
cost que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que
la millora de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficien als veïns en aquest
percentatge. Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici
singular, s’ha estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació
de la base imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta
per a la realització d’aquesta obra.
Així, la base imposable resulta:
Cost

Cost suportat pel Municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

175.826,36 €
50 %
87.913,18 €

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

IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
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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 ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i
dels carrers Talamanca i Barreres. Àmbit 1 (Plaça Gispert) 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 87.913,18 €, 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 pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres ordinària de
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 1 (Plaça Gispert).
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SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del
cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de
repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i normativa
aplicable (annex 1).
- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte (annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :
Cost de les obres

351.655,67 €

Subvenció atorgada

175.829,31 €

Cost suportat pel municipi

175.826,36 €

Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

50 %
87.913,18 €
4.634
18,971338 €

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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ANNEX 1
BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES ORDINÀRIA DE
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA GISPERT I DELS CARRERS
TALAMANCA I BARRERES. ÀMBIT 1 (PLAÇA GISPERT)

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
ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 1 (Plaça Gispert) té aquesta consideració perquè
s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Com indica la memòria del projecte d’obres, redactat de forma conjunta amb la millora
i ampliació de la urbanització dels carrers Talamanca i Barreres:
L’estat actual dels àmbits del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona part
dels diferents elements d’urbanització. Aquesta situació fa que es faci inviable una
renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.
A conseqüència de l’estat de part dels paviments i de les dimensions dels elements de
vorera, els dos carrers i la plaça no reuneixen les condicions mínimes necessàries
perquè els àmbits del projecte assegurin l’accessibilitat a persones amb mobilitat
reduïda. La presència de desnivells en els diferents recorreguts i l’amplada de totes les
voreres existents fan que tots els recorreguts dels vianants en els àmbits del projecte
presentin barreres arquitectòniques. S’incompleixen, per tant, les determinacions de
l’actual legislació sobre accessibilitat urbanística.
Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets a tesa la
necessitat de la seva millora i ampliació amb l’objectiu d’assegurar un subministrament
eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l’àmbit. Entre els serveis que
necessiten més clarament una millora i ampliació, cal destacar sobretot la xarxa de
clavegueram i la xarxa d’aigua potable. També, de forma parcial, es fa necessari
millorar i ampliar la xarxa de gas i la xarxa elèctrica. Pel que fa a l’enllumenat, cal
esmentar que va ser renovat els darrers anys per adequar-lo a les reglamentacions
vigents que fan referència a aspectes de seguretat i a aspectes de control de la
contaminació lumínica. Per tant, les millores en la xarxa d’enllumenat previstes són
mínimes.

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.
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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 22004, 23980,
22983, 22991, 22997 i 23005 .

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 351.655,67 €, 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

351.655,67 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST
2.

0,00 €

351.655,67 €

En consideració al caràcter de sistema general segons el planejament vigent en el
municipi, aquesta obra es subvenciona amb la quantitat de 175.829,31 € (Programa
de foment de barris i àrees urbanes que requereix atenció especial. Nucli antic de
Manresa. Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya),
equivalents al 50 %, del seu cost, resultant per tant un import a càrrec de
l’Ajuntament de 175.826,36 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.

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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La base imposable que es proposa, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del cost
que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que la millora
de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficien als veïns en aquest percentatge.
Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici singular, s’ha
estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació de la base
imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la
realització d’aquesta obra..

Cinquena. Bases de repartiment
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
2.

175.826,36 €
50 %
87.913,18 €

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

87.913,18 €
4.634
18,971338 €

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.
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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.

7.1.11 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES ORDINÀRIES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
DE LA PLAÇA GISPERT I DELS CARRERS TALAMANCA I BARRERES.
ÀMBIT 2 (CARRER BARRERES).
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Secció d’Assessoria Jurídica dels Serveis
Financers, referent a la determinació del cost de l'obra ordinària de millora i ampliació de
la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers Talamanca i Barreres. Àmbit 2 (carrer
Barreres), mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en
l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres
tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor
en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials
per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1. Per Decret del dia 9 d’octubre de 2006 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 2 (carrer Barreres), quedant definitivament aprovat
amb efectes del dia 18 de desembre de 2006.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 95.390,98 €.

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

87

-

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
ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 2 (carrer Barreres) té aquesta consideració perquè
s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d’obres, redactat de forma conjunta amb la
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i del Carrer Talamanca:
L’estat actual dels àmbits del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona
part dels diferents elements d’urbanització. Aquesta situació fa que es faci inviable
una renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.
A conseqüència de l’estat de part dels paviments i de les dimensions dels
elements de vorera, els dos carrers i la plaça no reuneixen les condicions mínimes
necessàries perquè els àmbits del projecte assegurin l’accessibilitat a persones
amb mobilitat reduïda. La presència de desnivells en els diferents recorreguts i
l’amplada de totes les voreres existents fan que tots els recorreguts dels vianants
en els àmbits del projecte presentin barreres arquitectòniques. S’incompleixen, per
tant, les determinacions de l’actual legislació sobre accessibilitat urbanística.
Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets a tesa
la necessitat de la seva millora i ampliació amb l’objectiu d’assegurar un
subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l’àmbit. Entre
els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliació, cal destacar
sobretot la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua potable. També, de forma
parcial, es fa necessari millorar i ampliar la xarxa de gas i la xarxa elèctrica. Pel
que fa a l’enllumenat, cal esmentar que va ser renovat els darrers anys per
adequar-lo a les reglamentacions vigents que fan referència a aspectes de
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seguretat i a aspectes de control de la contaminació lumínica. Per tant, les millores
en la xarxa d’enllumenat previstes són mínimes.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
95.390,98 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

COST TOTAL

95.390,98 €

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.
Atès que el projecte d’obres, pel que fa al Carrer Barreres, preveu un cost
d’execució total de 95.390,98 €.
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En consideració al caràcter d’accés a un sistema del municipi (la Plaça Gispert), i
malgrat que el carrer Barreres no gaudeix del caràcter de sistema general segons
el planejament vigent en el municipi, aquesta obra es subvenciona amb la
quantitat de 20.564,88 (Programa de foment de barris i àrees urbanes que
requereix atenció especial. Nucli antic de Manresa. Departament de Política
Territorial de la Generalitat de Catalunya), equivalents al 21,56 % del seu cost,
resultant per tant un import a càrrec de l’Ajuntament de 74.844,10 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.
La base imposable que es proposa, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del
cost que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que
la millora de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficien als veïns en aquest
percentatge. Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici
singular, s’ha estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació
de la base imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta
per a la realització d’aquesta obra.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

74.844,10 €
50 %
37.422,05 €

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

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

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

VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i
dels carrers Talamanca i Barreres. Àmbit 2 (carrer Barreres) 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 37.422,05 €, 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 pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres ordinària de
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 2 (carrer Barreres).
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 (annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :
Cost de les obres
Subvenció atorgada
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

95.390,98 €
20.564,88
74.844,10 €
50 %
37.422,05 €
4.565
8,197601 €

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
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text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.
ANNEX 1
BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES ORDINÀRIA DE
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA GISPERT I DELS CARRERS
TALAMANCA I BARRERES. ÀMBIT 2 (CARRER BARRERES)

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 ordinària de millora i
ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers Talamanca i
Barreres. Àmbit 2 (carrer Barreres) té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Com indica la memòria del projecte d’obres, redactat de forma conjunta amb la
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i del Carrer Talamanca:
L’estat actual dels àmbits del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona
part dels diferents elements d’urbanització. Aquesta situació fa que es faci inviable
una renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.
A conseqüència de l’estat de part dels paviments i de les dimensions dels
elements de vorera, els dos carrers i la plaça no reuneixen les condicions mínimes
necessàries perquè els àmbits del projecte assegurin l’accessibilitat a persones
amb mobilitat reduïda. La presència de desnivells en els diferents recorreguts i
l’amplada de totes les voreres existents fan que tots els recorreguts dels vianants
en els àmbits del projecte presentin barreres arquitectòniques. S’incompleixen, per
tant, les determinacions de l’actual legislació sobre accessibilitat urbanística.
Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets a tesa
la necessitat de la seva millora i ampliació amb l’objectiu d’assegurar un
subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l’àmbit. Entre
els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliació, cal destacar
sobretot la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua potable. També, de forma
parcial, es fa necessari millorar i ampliar la xarxa de gas i la xarxa elèctrica. Pel
que fa a l’enllumenat, cal esmentar que va ser renovat els darrers anys per
adequar-lo a les reglamentacions vigents que fan referència a aspectes de
seguretat i a aspectes de control de la contaminació lumínica. Per tant, les millores
en la xarxa d’enllumenat previstes són mínimes.
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.
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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 21993, 22991 i
22997.

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 95.390,98 €, 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

95.390,98 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST
2.

0,00 €

95.390,98 €

En consideració al caràcter d’accés a un sistema del municipi (la Plaça Gispert), i
malgrat que el carrer Barreres no gaudeix del caràcter de sistema general segons el
planejament vigent en el municipi, aquesta obra es subvenciona amb la quantitat de
20.564,88 (Programa de foment de barris i àrees urbanes que requereix atenció
especial. Nucli antic de Manresa. Departament de Política Territorial de la Generalitat
de Catalunya), equivalents al 21,56 % del seu cost, resultant per tant un import a
càrrec de l’Ajuntament de 74.844,10 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.

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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La base imposable que es proposa, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del cost
que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que la millora
de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficien als veïns en aquest percentatge.
Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici singular, s’ha
estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació de la base
imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la
realització d’aquesta obra..

Cinquena. Bases de repartiment
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
2.

74.844,10 €
50 %
37.422,05 €

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

37.422,05 €
4.565
8,197601 €

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.
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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.

7.1.12 PROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES ORDINÀRIES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
DE LA PLAÇA GISPERT I DELS CARRERS TALAMANCA I BARRERES.
ÀMBIT 3 (CARRER TALAMANCA)
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 15 de maig de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Secció d’Assessoria Jurídica dels Serveis
Financers, referent a la determinació del cost de l'obra ordinària de millora i ampliació de
la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers Talamanca i Barreres. Àmbit 3 (carrer
Talamanca), mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en
l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres
tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor
en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials
per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1. Per Decret del dia 9 d’octubre de 2006 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 3 (carrer Talamanca), quedant definitivament aprovat
amb efectes del dia 18 de desembre de 2006.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 184.641,72 €.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 3 (carrer Talamanca) té aquesta consideració perquè
s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d’obres, redactat de forma conjunta amb la
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i del Carrer Talamanca:
L’estat actual dels àmbits del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona
part dels diferents elements d’urbanització. Aquesta situació fa que es faci inviable
una renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.
A conseqüència de l’estat de part dels paviments i de les dimensions dels
elements de vorera, els dos carrers i la plaça no reuneixen les condicions mínimes
necessàries perquè els àmbits del projecte assegurin l’accessibilitat a persones
amb mobilitat reduïda. La presència de desnivells en els diferents recorreguts i
l’amplada de totes les voreres existents fan que tots els recorreguts dels vianants
en els àmbits del projecte presentin barreres arquitectòniques. S’incompleixen, per
tant, les determinacions de l’actual legislació sobre accessibilitat urbanística.
Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets a tesa
la necessitat de la seva millora i ampliació amb l’objectiu d’assegurar un
subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l’àmbit. Entre
els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliació, cal destacar
sobretot la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua potable. També, de forma
parcial, es fa necessari millorar i ampliar la xarxa de gas i la xarxa elèctrica. Pel
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que fa a l’enllumenat, cal esmentar que va ser renovat els darrers anys per
adequar-lo a les reglamentacions vigents que fan referència a aspectes de
seguretat i a aspectes de control de la contaminació lumínica. Per tant, les millores
en la xarxa d’enllumenat previstes són mínimes.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
184.641,72 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

COST TOTAL

184.641,72 €

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.
Atès que el projecte d’obres, pel que fa al Carrer Talamanca, preveu un cost
d’execució total de 184.641,72 €
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En consideració al caràcter d’accés a un sistema del municipi (la Plaça Gispert), i
malgrat que el carrer Talamanca no gaudeix del caràcter de sistema general
segons el planejament vigent en el municipi, aquesta obra es subvenciona amb la
quantitat de 39.794,81 €. (Programa de foment de barris i àrees urbanes que
requereix atenció especial. Nucli antic de Manresa. Departament de Política
Territorial de la Generalitat de Catalunya), equivalents al 21,56 % del seu cost,
resultant per tant un import a càrrec de l’Ajuntament de 144.846,91 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.
La base imposable que es proposa, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del
cost que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que
la millora de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficien als veïns en aquest
percentatge. Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici
singular, s’ha estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació
de la base imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta
per a la realització d’aquesta obra.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

144.846,91 €
50 %
72.423,46 €

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

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

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

VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra ordinària de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i
dels carrers Talamanca i Barreres. Àmbit 3 (carrer Talamanca) 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 72.423,46 €, 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 pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres ordinària de
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers
Talamanca i Barreres. Àmbit 3 (carrer Talamanca).
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 (annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :
Cost de les obres

184.641,72 €

Subvenció atorgada

39.794,81 €.

Cost suportat pel municipi

144.846,91 €

Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

50 %
72.423,46 €
9.918
7,302224

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

101

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.

ANNEX 1
BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES ORDINÀRIA DE
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA GISPERT I DELS CARRERS
TALAMANCA I BARRERES. ÀMBIT 3 (CARRER TALAMANCA)

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 ordinària de millora i
ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i dels carrers Talamanca i
Barreres. Àmbit 3 (carrer Talamanca) té aquesta consideració perquè s’inclou en
una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Com indica la memòria del projecte d’obres, redactat de forma conjunta amb la
millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Gispert i del Carrer Talamanca:
L’estat actual dels àmbits del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona
part dels diferents elements d’urbanització. Aquesta situació fa que es faci inviable
una renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.
A conseqüència de l’estat de part dels paviments i de les dimensions dels
elements de vorera, els dos carrers i la plaça no reuneixen les condicions mínimes
necessàries perquè els àmbits del projecte assegurin l’accessibilitat a persones
amb mobilitat reduïda. La presència de desnivells en els diferents recorreguts i
l’amplada de totes les voreres existents fan que tots els recorreguts dels vianants
en els àmbits del projecte presentin barreres arquitectòniques. S’incompleixen, per
tant, les determinacions de l’actual legislació sobre accessibilitat urbanística.
Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets a tesa
la necessitat de la seva millora i ampliació amb l’objectiu d’assegurar un
subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l’àmbit. Entre
els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliació, cal destacar
sobretot la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua potable. També, de forma
parcial, es fa necessari millorar i ampliar la xarxa de gas i la xarxa elèctrica. Pel
que fa a l’enllumenat, cal esmentar que va ser renovat els darrers anys per
adequar-lo a les reglamentacions vigents que fan referència a aspectes de
seguretat i a aspectes de control de la contaminació lumínica. Per tant, les millores
en la xarxa d’enllumenat previstes són mínimes.
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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 23980, 23991 i
23997.

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 184.641,72 €, 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

184.641,72 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST
2.

0,00 €

184.641,72 €

En consideració al caràcter d’accés a un sistema del municipi (la Plaça Gispert), i
malgrat que el carrer Talamanca no gaudeix del caràcter de sistema general segons
el planejament vigent en el municipi, aquesta obra es subvenciona amb la quantitat
de 39.794,81 €. (Programa de foment de barris i àrees urbanes que requereix
atenció especial. Nucli antic de Manresa. Departament de Política Territorial de la
Generalitat de Catalunya), equivalents al 21,56 % del seu cost, resultant per tant un
import a càrrec de l’Ajuntament de 144.846,91 €.
L’import de la subvenció resta condicionat a l’aprovació de la redistribució dels
imports actualment concedits.

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.
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Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris
La base imposable que es proposa, en funció de que el carrer disposa ja d’un
urbanització prèvia malgrat que deficient i incorrecta, és equivalent al 50 % del cost
que l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que la millora
de la urbanització, dels serveis de l’entorn beneficien als veïns en aquest percentatge.
Per tant, i valorada la coexistència d’interessos generals i benefici singular, s’ha
estimat que el percentatge d’aplicació més just per a la determinació de la base
imposable ha de ser l’esmentat 50 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la
realització d’aquesta obra..

Cinquena. Bases de repartiment
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
2.

144.846,91 €
50 %
72.423,46 €

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

72.423,46 €
9.918
7,302224

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
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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.

El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'aprovar les contribucions
especials que s'aplicaran a l'espai de plaça Gispert i carrers Talamanca i Barres. Es
tracta d'una zona continua però degut a les condicions de cada carrer la repercussió
és diferent.
El cost de les obres pel que fa a plaça Gispert és de 351.000 € amb una subvenció de
175.000 € i la repercussió de preu unitari per cada propietari i per m² de sostre és de
18.97 €.
Pel que fa al carrer Talamanca, el cost és de 184.000 € i la repercussió és de 7.3 €. I
en el cas del carrer Barreres, el cost de les obres és de 95.390 € i el preu per m² de
sostre és de 8,19 €.
En la comissió informativa es va comentar que la subvenció de la Generalitat s'havia
distribuït per intentar afavorir els veïns de la plaça i que els hi sortís més barat.
L'alcalde sotmet a votació els dictàmens compresos en els punts 7.1.10 a 7.1.12,
ambdós inclosos en l'ordre del dia, i s'aproven per la unanimitat dels 23 membres
presents, i , per tant, esdevenen acords plenaris amb els continguts que han quedat
reproduïts.
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8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels cinc
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 23 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 2568/1986, de 28 de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM.
8.1

APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL EDIFICI VIC 90.

El secretari dóna compte de la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme, de data
17 de maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"Per Resolució d’Alcaldia de data 7 de març de 2007 fou aprovat inicialment el PLA
ESPECIAL EDIFICI VIC 90, promogut per la Immobiliària Carretera de Vic 92, SL, a
l’empara d’allò que disposen els articles 83 i 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 88, de 12 d’abril de 2007, en el diari
El Periódico de 30 de març de 2007 i en el diari Regió7, de 5 d’abril de 2007. Durant el
període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. Així mateix s’ha notificat
al promotor de forma individualitzada.
En la resolució d’aprovació inicial es condicionà la provisional a la incorporació d’un
seguit de prescripcions, les quals, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte
de Planejament i Informació, han estat recollides i considerades en el nou document
presentat pel promotor, mitjantçant escrit presentat en data 10 de maig de 2007 i que
és el que es sotmet a aprovació provisional.
L’article 87.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol), prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla de millora
urbana, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a
l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. El termini per a l’aprovació provisional és de dos
mesos des del finiment del període d’informació pública.
En el document presentat per a la seva aprovació provisional, es recullen les
prescripcions establertes en la Resolució d’aprovació inicial, segons recull l’informe de
l’arquitecte de Planejament. També es recullen les prescripcions assenyalades en
l’informe jurídic de 5 de març de 2007, a excepció de la prescripció número 3, que
queda justificada en la instància de lliurament del nou document.
Tractant-se d’un pla d’iniciativa privada, de conformitat amb allò disposat a l’article 101
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, correspondrà a l’òrgan que n’ha d’atorgar
l’aprovació definitiva, supeditar-ne la seva publicació i executivitat a l’assegurament de
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució d’una garantia per import del 12% del
valor de les obres d’urbanització.
Les restants qüestions sobre la naturalesa del Pla i el seu contingut, es troben
analitzades en l’informe a l’aprovació inicial.
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La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l'informe emès per la Tècnica d’Administració General.
La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent

ACORD
1r. APROVAR PROVISIONALMENT PLA ESPECIAL EDIFICI VIC 90, promogut per
IMMOBILIARIA CARRETERA DE VIC 92, de conformitat amb els articles 87.5 i 96 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA,
per triplicat exemplar, el Pla de millora urbana aprovat provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes
de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme."
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta d'un Pla especial que engloba un únic
edifici, en concret, el situat a la carretera de Vic on se situen els Esports Sagi i que ha
passat l'exposició pública sense cap classe d'al·legació i, per tant, es proposa
l'aprovació provisional.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE UNION BERMEO,
PELS SERVEIS DE MANTENIMENT REALITZATS EN EL MARC DEL
PROJECTE DINAMO, PER IMPORT DE 500,64 EUROS.
El secretari dóna compte de la proposta del regidor delegat d'Ocupació, de data 15 de
maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"Atès que en data 25 de juliol, el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació va aprovar,
en el marc de les Accions Complementàries a la Llei de Barris, tres cursos de formació
ocupacional, una casa d’oficis i diversos plans d’ocupació dins el dispositiu d’inserció i
motivació ocupacional pel Nucli Antic, projecte DINAMO.
Dins l’actuació de plans d’ocupació es contempla la contractació de persones, per fer
tasques de suport, treballs de manteniment, rehabilitació d’espais i edificis municipals.
Per la realització d’aquestes actuacions ha estat necessari comptar amb una empresa
externa que realitzes el servei de canvi i retirada de contenidors, així com de gestió de
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les runes. Molts d’aquests serveis es van realitzar en horari de tarda i es van ometre
els tràmits d’autorització i disposició de la despesa
Atès que UNION BERMEO ha fet arribar la factura núm. 7136 de data 10 de maig de
2007 per un import de 500,64€ IVA inclòs es veu la necessitat de procedir a un
reconeixement extrajudicial de conformitat amb el que s’estableix a l’article 60.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que existeix consignació a la partida 322.8.226 del pressupost municipal vigent
Atès l’informe del Cap del Servei de Desenvolupament del dia 14 de maig de 2007.
Xavier Rubio i Cano, regidor delegat d’Ocupació, Immigració i Solidaritat, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer a l’empara del que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, article 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat informat pel cap del Servei de
Desenvolupament.
CREDITOR: UNION BERMEO, CIF-. 61.355.624
ADREÇA: BURGAROLAS, S/N – 08251- SANTPEDOR
CONCEPTE: RETIRADA CONTENIDOR, TAXES ABOCADOR
IMPORT: 500,64 €"
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FIRA MANRESA
FUNDACIÓ PRIVADA, PELS SERVEIS PRESTATS EN LA FIRA EXPOBAGES
2007, PER IMPORT DE 11.999,00 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ocupació, de data de
maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"Atès que Fira Manresa organitza manifestacions i certàmens en el recinte del Palau
Firal de Manresa amb la finalitat de promoció de la ciutat, en especial de la seva
activitat econòmica.
Atès que al llarg dels dies 11, 12 i 13 de maig s’ha desenvolupat la fira multisectorial
Expobages 2007, de promoció dels diferents sectors productius locals.
Atès que l’Ajuntament de Manresa ha instal·lat un estand institucional en l’esmentada
fira, adjudicant a Fira de Manresa la prestació dels treballs i serveis de cessió de
l’espai, muntatge i desmuntatge, dotació de mobiliari i instal·lacions, retolació i altres
serveis.
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Atès el caràcter urgent i la demora per part del proveïdor en la presentació del
pressupost, no es va disposar de temps suficient per a tramitar la contractació dels
treballs pel procediment ordinari
Atès que, una vegada ha estat prestat satisfactòriament el servei i que els proveïdor ha
presentat la factura que s’indica, es veu la necessitat de procedir a un reconeixement
extrajudicial de conformitat amb el que s’estableix a l’article 60.2 del RD 500/1990, de
20 d’abril.
Proveïdor

NIF

Núm.
Data
factura factura

Import
Partida
(IVA
inclòs)
14.05.2007 11.999,00 622.3.227.07
€

Fira Manresa Fundació
Privada

G61185815

5323

Vist l’informe de 16 de maig de 2007 emès pel Cap del Servei de Desenvolupament.
Per tot això, el Regidor delegat d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i
Tecnologia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer, a l’empara del que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, l’article 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor dels creditors que a
continuació es relacionen pel deute acreditat informat pel Cap de Servei de
Desenvolupament.
Proveïdor

NIF

Data
Núm.
factura factura

Import
Partida
(IVA
inclòs)
14.05.2007 11.999,00 622.3.227.07
€

Fira Manresa Fundació
Privada

G61185815

5323

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

8.4

APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I
L'AJUNTAMENT DE MANRESA PER TAL QUE L'ENTITAT MERCANTIL
AIGÜES DE MANRESA SA, COL.LABORI EN LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ
DE L'ABASTAMENT EN ALTA D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DELS
SISTEMES SUD I CENTRE, FASE 1 DEL BAGES CARDENER.

El secretari dóna compte de la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme, de data
21 de maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"El Consell comarcal del Bages amb l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments de
Sant Salvador de Guardiola, Sant Mateu de Bages, Fonollosa, Castellfollit del Boix,
Aguilar de Segarra i Rajadell han promogut obres per a l’abastament d’aigua en alta a
diferents nuclis de població de la conca del Cardener, per tal de corregir el dèficit
crònic d’aigua que pateixen a causa de la manca de recursos propis.
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Aquest abastament de la zona –que s’anomena Bages Cardener– es desglossa en
tres sistemes –sud, centre i nord–, i es preveu desenvolupar en dues fases, la primera
de les quals comprèn les obres d’abastament del sistema sud i part de les del centre
des del sistema Manresa - Sant Joan de Vilatorrada.
L’aigua que es preveu distribuir prové del riu Llobregat a través de la Sèquia de
Manresa i, per tant, per al subministrament previst s’utilitzen les instal·lacions de
conducció, tractament i distribució de l’empresa municipal Aigües de Manresa SA. Per
aquest motiu, s’estima com a convenient que la gestió del sistema es realitzi a través
d’aquesta empresa municipal, la qual en aquests moments gestiona l’abastament en
baixa de la majoria de municipis de l’àmbit del projecte.
Atès que l’Ajuntament de Manresa és titular del 100% del capital social de la empresa
Aigües de Manresa SA, s’escau la signatura d’un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Manresa i el Consell comarcal del Bages per facultar que Aigües de
Manresa, com a societat instrumental de l’ajuntament de Manresa, gestioni les
instal·lacions del Bages Cardener.
En aquest sentit, el Ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat, en data 14 de
maig de 2007, el Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Manresa a l’objecte d’establir un marc estable de cooperació entre
ambdues parts, amb aquella finalitat; així com les Bases tècniques i econòmiques i el
Projecte d’Explotació que formen part del conveni i regulen específicament el règim
d’obligacions de la cooperació. El Consell Comarcal ens ha fet arribar en data 18 de
maig de 2007, una còpia de l’acord, així com del conveni, les bases tècniques i
econòmiques i el projecte d’explotació.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal el Bages i
l’ajuntament de Manresa que té per objecte establir un marc estable de cooperació
entre ambdues parts, amb la finalitat que l’entitat mercantil Aigües de Manresa SA, en
el seu caràcter de societat instrumental de l’Ajuntament de Manresa, col·labori en la
gestió i explotació de l’abastament en alta d’aigua potable als municipis dels sistemes
sud i centre, Fase 1 del Bages Cardener, d’acord amb la proposta tramesa pel Consell
Comarcal.
Segon.- Aprovar les Bases tècniques i econòmiques i el projecte d’explotació que
formen part del conveni i regulen específicament el règim d’obligacions de la
cooperació, d’acord amb la proposa tramesa pel Consell Comarcal."
La senyora Mas i Pintó diu que el Consell Comarcal del Bages juntament amb els
ajuntament afectats i l'Agència Catalana de l'Aigua han promogut tota una sèrie
d'obres per fer possible l'abastament d'aigua en diferents municipis que patien un
dèficit crònic d'aigua per causa de manca de recursos propis.
Es tracta, doncs d'unes instal·lacions que requereixen ser gestionades i donat que
Aigües de Manresa ja gestiona part de l'abastament d'aigua d'aquests municipis, s'ha
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cregut convenient que sigui la mateixa empresa la que gestioni aquestes noves
instal·lacions o xarxes.
Al ser Aigües de Manresa una empresa instrumental de l'Ajuntament, s'ha cregut
oportú aprovar, entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal, un conveni que reguli
precisament la gestió d'aquesta xarxa. En conseqüència, s'aproven també les bases
tècniques i econòmiques que han de regir la gestió a partir d'un projecte que s'ha
redactat conjuntament entre tècnics d'aigües de Manresa i tècnics del Consell
Comarcal.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.5 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL
DELIMITACIÓ. PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES.

URBANÍSTIC

DE

El secretari dóna compte de la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme, de data
21 de maig de 2007, que transcrit diu el següent:
"Per Resolució de l’Alcalde de data 26 d’octubre de 2006 es va aprovar inicialment,
amb prescripcions, el Pla parcial de delimitació “Parc Tecnològic del Bages”, promogut
per la societat Projectes Territorials del Bages, SA. Anteriorment, s’havia donat
conformitat a l’Avanç de planejament, per acord del Ple de 20 de març de 2006 i de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de juny de 2006.
El document presentat per Projectes Territorials del Bages, SA, ha seguit la tramitació
establerta a l’article 83.5 Text refós de la Llei d’Urbanisme, havent-se sol·licitat
informes als organismes afectats per raó de llur competència, és a dir, a l’Agència
Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Carreteres, i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, a través de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental.
La Direcció General de Carreteres emet informe favorable el 15 de febrer de 2007,
modificat, a petició de l’Ajuntament, per un nou informe de 17 d’abril de 2007. El
Departament de Medi Ambient i Habitatge informe favorablement en data 13 d’abril de
2007, si bé fent esment a la necessitat de tenir en compte les indicacions de l’Agència
Catalana de l’Aigua, i aportant una recomanació. I pel que fa a l’Agència Catalana de
l’Aigua, en data 21 de febrer de 2007 es va trametre a aquest organisme la
documentació complementària reclamada en escrits de 2 de gener i 12 de febrer de
2007, sense que consti que fins al dia d’avui s’hagi rebut cap altra comunicat.
Simultàniament a la petició d’informes, es sotmet el Pla a informació pública,
mitjançant publicació d’anuncis en els diaris Regió 7 (10.11.2006), Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (11.11.2006), i El Periódico (13.11.2006). En tractar-se d’un
Pla d’iniciativa privada, es notifica també als propietaris dels terrenys compresos dins
l’àmbit del Pla
Per altra banda, atesa l’entrada en vigor del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol), en data 16 de febrer de 2007 la promotora presenta
l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) de l’indicat Pla parcial urbanístic de
delimitació, per tal de sotmetre’l a informació pública, de conformitat amb allò disposat
a l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, la qual cosa va donar lloc a la
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Resolució de l’Alcalde de 19 de febrer de 2007, que va ordenar la publicació dels
anuncis pertinents en el diari Regió 7 (22.02.2007), el Butlletí Oficial de la Província
(23.02.2007) i El Periódico (26.02.2007). El termini d’informació pública ho fou per 45
dies, i que va finalitzar el 23 d’abril de 2007.
El 24 d’abril de 2007, Projectes Territorials del Bages, SA, presenta dos exemplars de
la proposta de Memòria Ambiental, als efectes del seu enviament a l’Oficia Territorial
d’Avaluació Ambiental, la qual cosa es dugué a terme el dia següent; i el 14 de maig
de 2007 es presenta a les dependències municipals, el Pla parcial de delimitació com
a document refós del sotmès a aprovació inicial, el qual incorporava les prescripcions
tècniques assenyalades en la Resolució de 26 d’octubre de 2006, l’ISA, les
modificacions resultat del sotmetiment a informació pública del document inicial, així
com dels informes dels organismes afectats. El document fou tramès a l’Oficia
Territorial d’Avaluació Ambiental, el dia següent, el 15 de maig de 2007.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, Serveis Territorials de Barcelona, ha
emès en data 17 de maig de 2007, informe-proposta i Resolució de la directora dels
Serveis, en la qual es dóna conformitat a la proposta de memòria ambiental del Pla
parcial de delimitació Parc Tecnològic del Bages, amb la precisió de que “caldrà
recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a les matèries referents al
cicle integral de l’aigua, i incorporar les seves prescripcions, si s’escau”.
Durant el termini d’informació pública de l’instrument de planejament i de l’informe de
Sostenibilitat Ambiental, han estat presentades les següents al·legacions:

RE
1
2
3
4

Data

Nom

Representant

48.124 24.11.06 Ajuntament de Sant Fruitós Josep Rafart i Cortés
de Bages
50.572 12.12.06 Entitats Impulsores de
Lluís Piqué i Sancho
l’Agulla
2.862 22.01.07 La Canterana, SLU
José Luís Manglado Borso di
Carminati
9.763 26.02.07 Angel Vilaseca Vidal

En data 18 de maig de 2007, s’ha emès informe del Cap del Servei d’Urbanisme en el
qual, en relació a les esmentades al·legacions, es proposa el següent:
Al·legació 1
Al·legació 2

S’ha d’estimar l’al·legació i procedir a cedir els terrenys de referència al
Consorci urbanístic del Parc de l’Agulla.
Es proposa estimar les al·legacions primera i tercera –referents a que
es reubiquin les zones d’aprofitament privat PT-I-1 i PT-III-1 i a les
condicions d’ordenació de l’equipament de lleure (clau E8-a)–, i
desestimar les al·legacions segona, quarta i cinquena

Al·legació 3

Estimar parcialment l’al·legació condicionant el punt tercer a l’informe
emès per la Direcció General de Carreteres i a garantir la urbanització i
corresponent disposició dels terrenys necessaris del vial de connexió
entre la carretera de Manresa a Berga i el Parc Tecnològic

Al·legació 4

Desestimar l’al·legació pels motius recollits en l’informe
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Finalment, l’informe tècnic, després d’examinar la documentació aportada per
Projectes Territorials del Bages, SA, i tota la restant documentació a la qual s’ha fet
referència, proposa la seva aprovació provisional.
Cal dir que el document presentat preveu una reserva de sòl situada al costat del Parc
de Bombers, qualificada com a equipament de serveis públics i administratius, Parc de
Bombers (Clau E.6a), en vistes a una futura ampliació de les seves instal·lacions
actuals, i que en el moment de la gestió de l’àmbit, mitjançant el projecte de
reparcel·lació, formarà part de les finques que han de ser objecte de cessió obligatòria
a favor de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 121a) TRLU.
D’acord amb l’article 33.4 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), per a la transformació urbanística d’un sector
de sòl urbanitzable no delimitat, s’ha de formular, tramitar i aprovar definitivament un
pla parcial de delimitació. A més ha d’acreditar que l’actuació és coherent amb les
determinacions del Pla general d’ordenació.
Els plans parcials de delimitació segueixen la mateixa tramitació que els plans
d’ordenació urbanística municipal, sense necessitat de concedir audiència als
ajuntaments dels municipis veïns (art. 84 TRLU). Per altra banda, atès que la seva
tramitació va coincidir amb l’entrada en vigor del Reglament de la Llei d’Urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol), que es va produir l’1 de setembre de 2006, aquesta
s’ha hagut d’adaptar al que disposa l’article 115 d’aquest text reglamentari.
Per tant, independentment de l’aprovació inicial del document del Pla parcial de
delimitació en la forma prevista a l’article 83 TRLU, i la tramitació seguida de
conformitat amb aquest precepte i el 97.1 del mateix text legal, ha estat elaborat
l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) i s’ha sotmès aquest, juntament amb el
document del Pla, a informació pública pel termini que marca l’article 115.c) RLU.
Correspon doncs, de conformitat amb l’article 83 TRLU i 115 RLU, adoptar l’acord
d’aprovació provisional.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels
plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al
Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS

1r ESTIMAR les al·legacions presentades per l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES, en la forma i d’acord amb els criteris i les argumentacions exposades en
l’informe emès pel Cap del Servei d’Urbanisme en data 18 de maig de 2007, que consta
a l’expedient i que es trametrà a l’interessat.
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2n. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per LLUÍS PIQUÉ SANCHO,
en representació d’Entitats Impulsores de l’Agulla i la societat LA CANTERANA, SLU en
la forma i d’acord amb els criteris i les argumentacions exposades en l’informe emès pel
Cap del Servei d’Urbanisme en data 18 de maig de 2007, que consten a l’expedient i que
es trametran als interessats.
3r. DESESTIMAR les al·legacions presentades per ANGEL VILASECA VIDAL, pels
motius que consten en l’informe individualitzat emès pel Cap del Servei d’Urbanisme
en data 18 de maig de 2007, que consten a l’expedient i que es trametrà a l’interessat.
4rt. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE
DELIMITACIÓ. PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES, que incorpora la MEMÒRIA
AMBIENTAL, presentat per PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES, SA, de
conformitat amb allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 115 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
5è. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA,
el Pla parcial urbanístic de delimitació aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així
com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article
77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol)."

La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de l'aprovació provisional del Parc
Tecnològic una vegada superada l'exposició pública, en la qual s'hi van presentar
quatre al·legacions, part de les quals han estat estimades. En concret, cal fer
referència a la que va presentar l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que tenia
relació amb els terrenys que s'havien cedit a través d'un conveni amb el PTB.
S'establia que el desenvolupament del Pla Parcial anava supeditat a una cessió d'una
extensa superfície de terreny destinada a l'ampliació de l'Agulla.
L'al·legació de l'Ajuntament era que corresponia de ser la propietària d'aquests
terrenys al Consorci entre l'Ajuntament de Manresa i el de Sant Fruitós. Aquesta
al·legació s'ha estimat i, tot i que de moment els esmentats terrenys han passat a
l'Ajuntament de Manresa, una vegada s'ha formalitzat el Consorci, els terrenys han de
passar a les seves mans.
La segona al·legació la van presentar les entitats impulsores de la Declaració de
l'Agulla. S'ha estimat parcialment l'al·legació en la part de fer uns ajustos en
l'ordenació per tal de millorar la superfície d'espai lliure, sobretot al voltant de la
Séquia.
L'al·legació núm. tres va ser presentada pels propietaris dels terrenys limítrof al PTB i
es referia a l'accessibilitat al Parc Tecnològic.
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Aquesta aprovació provisional s'ha allargat en relació a l'aprovació inicial que va tenir
lloc el 26 d'octubre de l'any 2006 per diversos motius però, principalment, perquè va
entrar en vigor el reglament de la Llei d'urbanisme que va fer necessari que
es
formulés un procediment de caràcter ambiental, una memòria ambiental i la seva
exposició pública.
No obstant això, en el transcurs d'aquest temps s'ha pogut establir amb la Direcció
General de Carreteres una proposta d'accessos al nou Parc Central que millorarà, no
només l'accessibilitat des de la ronda i conseqüentment des de l'Eix Transversal i l'Eix
del Llobregat cap el Parc Central, sinó que també millorarà l'accessibilitat a Manresa a
través del carrer Sallent, amb la reformulació del nus del Guix i amb la finalització del
nus pel que fa al carrer Sallent.
A partir d'aquí l'expedient s'envia a la comissió d'Urbanisme de Barcelona perquè
procedeixi l'aprovació definitiva
El senyor Vives i Portell diu que no fa falta reiterar la importància del dictamen i
tampoc la importància del Parc Tecnològic. Es tracta d'un projecte molt important.
S'espera que passi ràpidament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i es pugui
posteriorment començar a treballar sobre el terreny.
Es considera que després d'haver passat el tràmit d'al·legacions, hi ha un consens
bastant ampli, no només polític, sinó també d'entitats i agents socials que han jugat el
seu paper.
És important haver arribat al punt on s'està. Ara el repte encara és més difícil.
Consisteix a omplir el Parc de contingut.
S'haurà de fer un esforç molt important per explicar que el Parc Tecnològic no serà
necessàriament una font molt gran de creació de llocs de treball directes perquè ningú
es confongui. Es fa aquesta precisió perquè la gent es pregunta si hi ha capacitat per
crear llocs de treball directa. S'ha d'explicar que un parc tecnològic és una altra cosa,
que té una personalitat diferent però que també té molta importància, no en la creació
de llocs de treball directe, però sí, probablement, en la creació de llocs de treball
indirectes i en el què és la pròpia projecció de la ciutat i de la comarca.
També serà important veure com funciona el Consorci en aquest nou marc de
relacions amb el propi ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Es tracta d'una
experiència molt innovadora i important dins de la comarca. No es coneix un precedent
com aquest dins de la comarca.
És important veure com es desenvolupa la relació amb l'Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, el qual ha fet un bon exercici de comprensió i d'una certa generositat en el
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sentit que s'intervé en un terme municipal que no és el de Manresa i això a vegades
no s'entén gaire. Per tant, es tracta d'una realitat que va molt més enllà de la ciutat,
una realitat comarcal, inclús va més enllà d'una realitat de dos municipis ja que, al
final, del Parc n'ha de gaudir la ciutat, però també la comarca.
El senyor Perramon i Carrió diu que el dictamen millora, en alguns aspectes, el
contingut del dictamen que s'havia aprovat inicialment. Millora com se situació, en el
lloc, en els volums, en els accessos, en l'encaix ambiental i, per tant, és positiu que es
pugui aprovar un projecte que s'ha anat ajustant amb el temps.
Així mateix, el dictamen és un exemple de bones pràctiques en tres àmbits concrets.
En primer lloc, la col·laboració públic-privat en la societat Projectes Territorials del
Bages; en segon lloc, la col·laboració entre ajuntaments i; en tercer lloc, en la
preparació del sòl i dels espais per posar-hi empreses tecnològiques i, per tant, una
aposta important pel futur econòmic del Bages.
Finalment, aquest projecte va néixer de forma una mica nebulosa, va néixer com una
intuïció. Ara ha pres forma urbanística. En paral·lel, l'empresa està desenvolupant els
continguts d'aquest parc, i s'espera que aviat pugui ser realitat.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

No se'n formulen
El senyor Javaloyes i Vilalta agraeix les funcions que han portat a terme els diferents
regidors i regidores, tant des del Govern com des de l'oposició, en el transcurs dels
darrers quatre anys.
Segueix dient que la figura del polític està en un moment difícil. Possiblement pel
discurs frívol d'algunes persones que defineixen els polítics com el primer problema de
la ciutadania i de la societat. Malgrat aquestes impressions, cal dir que en l'àmbit
municipal, el polític ho és per vocació de servei.
Així mateix, agraeix públicament la feina realitzada per la seva companya, la senyora
Carina Rius, que durant vuit anys li ha fet costat en el si de l'Ajuntament de Manresa.
Manifesta que ha aportat el vessant de sensibilitat necessari en aquelles propostes
que s'adrecen a les persones de forma més directa.
Considera que la ciutat de Manresa i la seva ciutadania ha tingut a una gran regidora
al seu servei.
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La senyora Rius i Díaz agraeix a tots els regidors, tant els de la present legislatura
com els de la passada, el seu suport i la seva amistat. Així mateix, diu que s'emporta
una satisfacció d'haver pogut contribuir a la transformació de Manresa i haver conegut
a unes bones persones que treballen per la ciutat i que estan compromeses amb la
societat, i que no tenen res a veure amb la imatge generalitzada que en aquest
moment té la ciutadania dels polítics.
Manifesta que no es vol oblidar del seu company Xavier, que en el transcurs dels vuit
anys han fet un bon tàndem i que han fet una bona feina d'oposició. Agraeix al Xavier
que hagués pensat en la seva persona per ocupar el número dos de la candidatura del
Partit Popular i poder ser, en conseqüència, regidora de l'Ajuntament.
Agraeix al senyor Javaloyes la seva amistat i el seu suport, sobretot en aquells
moments que han estat més difícils per ella, especialment en els dies en que ETA va
matar dos regidors del Partit Popular en ciutats molt properes a Manresa o en aquells
moments en què es va empaperar la ciutat de Manresa amb la seva fotografia posant
a sota que era una assassina. Tot això ja ha passat i s'espera que pel bé de tots i pel
bé de la democràcia no torni a passar mai més.
Continua dient que la seva sortida com a regidora no significarà que no hagi
d'aguantar-la més. Diu que seguirà treballant per veure algun dia el Partit Popular
governar l'Ajuntament.
Finalment agraeix a la seva família i als seus amics i companys de feina tot el seu
suport, ja que si no hagués estat per ells no hauria estat regidora.
L'alcalde desitja a totes les persones que deixen la política municipal que tinguin molts
encerts personals i professionals i els reconeix la feina que han portat a terme en el
Consistori. Així mateix, agraeix el temps dedicat a la ciutat de Manresa a través de la
responsabilitat i el compromís individual com a regidors de l'Ajuntament.
Finalment, informa que tres dies abans de la constitució de la nova corporació s'haurà
de fer una altra sessió plenària per aprovar l'acta de la present sessió.
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Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió,
quan són les 21 h, la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén aquesta
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ................ i
correlativament fins el ................
El secretari general

Vist i plau
L’alcalde

118

