Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 22 d’abril del
2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la
sessió número 5 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

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

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus

El senyor Empez i García s’incorpora a la sessió durant el debat de l’assumpte inclòs a
l’ordre del dia amb el número 4.2.1.
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit al
tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
Els assumptes inclosos en els punts 4.1.4 i 6.1.4 de l’ordre del dia queden retirats de la
sessió per decisió de l’alcalde, d’acord amb el que preveu l’article 56.a) del Reglament
Orgànic Municipal.
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions ordinàries del 17 de febrer i 17 de març del 2003, que s’han entregat als
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte el seu contingut.
El senyor García i Comas comenta que en la sessió ordinària del Ple celebrada al
mes de març, en resposta a la pregunta formulada pel GMPP, sobre la modificació de
l’edifici de l’antiga Caixa de Pensions, situada en la cantonada del carrer d’Àngel
Guimerà i Muralla de Sant Domènec, va donar una informació errònia respecte a les
qüestions que se li plantejaven sobre la llicència d’obres, que ara vol rectificar.
Explica que en aquell moment va dir que l’edifici esmentat no disposava de llicència i
sí que n’hi ha una concedida l’any passat, per fer les modificacions consistents en la
transformació de quatre finestres en quatre obertures, malgrat que només dues d’elles
seran accessibles, en concret, les del carrer d’Àngel Guimerà.
Recorda que en la darrera Comissió informativa d’Urbanisme es va estudiar amb detall
la llicència i tots els regidors presents van disposar de la informació corresponent.
Acaba dient que només volia fer constar aquesta modificació de la seva explicació que
consta en l’acta del Ple del mes de març.
Sotmeses a votació les dues actes esmentades, queden aprovades per unanimitat
dels 23 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ
DE GOVERN EN LES SEV ES SESSIONS NÚM. 10, 11, 12, 13 I 14,
CORRESPONENTS ALS DI ES 10, 17, 24 I 31 DE MARÇ I 7 D’ABRIL DEL 2003,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES
SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I
113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Comissió de
govern en les seves sessions núm. 10, 11, 12, 13 i 14, corresponents als dies 10, 17,
24 i 31 de març i 7 d’abril del 2003, respectivament, pel repartiment que de les actes
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de
28 de novembre.
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2.2

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

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

SERVEIS JURÍDICS

A. 1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS

2.3

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚMERO 1453, DEL 27
DE FEBRER DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
455/2002-BY, INTERPOSAT PER HABITATGES ENTORN, SCCL, CONTRA LA
DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EL 28-052002 CONTRA LES LIQUIDACIONS NÚMERO ID 902031174 A ID 902031221,
PRACTICADES EN CONCEPTE DE TAXES PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA
D’ESCOMBRARIES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el
seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en
el recurs contenciós -administratiu número 455/2002-BY interposat per HABITATGE
ENTORN, SCCL, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat en
data 28-05-02 contra les liquidacions núms. ID 902031174 a ID 902031221, practicades
en concepte de taxes per recollida domiciliària d’escombraries, davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI
representant d'aquest Ajuntament
l’acord anterior, i designar el lletrat
JULIÀ VIVES i VALLS, director
administratiu de referència.

FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
en el recurs contenciós -administratiu esmentat a
en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
de la defensa jurídica en el recurs contenciós-

4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.4

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1630, DEL 7
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DAVANT
LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU QUE
ES VA SEGUIR DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE
BARCELONA, AMB EL NÚMERO 282/2001-D, INTERPOSAT PEL SENYOR JUAN
TRENCH SANTAMARIA CONTRA L’ACORD PLENARI DEL 17-07-2000, QUE
APROVÀ DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BALMES I GUIFRÉ
EL PILÓS, AIXÍ COM CONTRA EL DECRET DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA,
DEL 26-03-2001, RELATIU A LES LIQUIDACIONS DE LA QUOTA PROVISIONAL EN
CONCEPTE DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que es va seguir davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, amb el número 282/2001-D
interposat pel Sr. JUAN TRENCH SANTAMARIA contra l’acord plenari de data 17-0700, que aprovà definitivament l’expedient d’aprovació de les contribucions especials del
projecte d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, així com contra el Decret del
Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data 26-03-01, relatiu a les liquidacions
de la quota provisional en concepte de contribucions especials.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.5

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1632, DEL 17
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
172/2003, INTERPOSAT PER LA SENYORA LIDIA BOSCH CORNADO, CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE-PRESIDENT DEL 16-12-2002, DESESTIMATÒRIA DE
LA RECLAMACIÓ DE L’ACTORA PER DANYS I PERJUDICIS COM A
CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA, A L’INICI DEL CARRER NOU
DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 172/2003 interposat per la
Sra. LIDIA BOSCH CORNADO, contra la resolució de l’Alcalde-President de 16-12-02,
desestimatòria de la reclamació de l’actora per danys i perjudicis com a conseqüència
d’una caiguda a la via pública, a l’inici del c/ Nou de Manresa, davant la Secció Quarta
de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en qualitat de part demandada.
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la
Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs
contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.6

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1687, DEL 19
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PEL CODEMANDAT SENYO R ENRIC ROCA I
CARRIÓ, CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA EL 5-2-2003, QUE ESTIMAVA
PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 136/2002-D,
INTERPOSAT PER LA SENYORA ASSUMPTA BERMÚDEZ SANZ, CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE-PRESIDENT DEL 4-3-2002, QUE DESESTIMAVA EL
RECURS INTERPOSAT CONTRA LA VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS DEL
CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN TÈCNIC SUPERIOR DE CULTURA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en el recurs d’apel·lació
interposat pel codemandat Sr. Enric Roca Carrió, contra la sentència dictada en data
05-02-03, que estimava parcialment el recurs contenciós -administratiu núm. 136/2002D interposat per la Sra. Assumpta Bermúdez Sanz contra la resolució de l’AlcaldePresident de data 04-03-02, que desestimava el recurs interposat contra la valoració de la
fase de concurs del concurs-oposició per a la selecció d’un Tècnic Superior de Cultura,
davant la Sala del Contenciós -Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
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 i
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora MONTSERRAT
MORROS i MARTÍNEZ, directora de la defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de
referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.7

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1811, DEL 19
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER LA BONA CAFETERIA, CONTRA LA
SENTÈNCIA DEL 7 DE FEBRER DEL 2003, QUE VA DENEGAT LA DEMANDA
CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE L’11 DE GENER DEL 2002 QUE
DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET
DEL REGIDOR DELEGAT D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS, DEL 24 DE
SETEMBRE DEL 2002, QUE ATORGÀ A L’EMPRESA “LA BONA CAFETERIA, S.L.”
UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL.LACIÓ, OBERTURA I
FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT (AMPLIACIÓ DE
SUPERFÍCIE), PEL QUE FA ÚNICAMENT A LA CONDICIÓ E)- MESURA
CORRECTORA X- HORARI DE FUNCIONAMENT A QUÈ ESTÀ SUBJECTA LA
LLICÈNCIA INDICADA (EXP. ADM. ACC 33/2001).

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs d’apel·lació
interposat per LA BONA CAFETERIA, contra la sentència de 7 de febrer de 2003, que va
denegar la demanda contra el Decret de l’alcalde de data 11 de gener de 2002 que
desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret del Tinent d’alcalde regidor
delegat d’Habitatges, Rehabilitació i Activitats de 24 de setembre de 2002, que atorgà a
l’empresa “La Bona Cafeteria, SL” una llicència municipal per a la instal.lació, obertura i
funcionament de l’activitat de bar restaurant (ampliació de superfície), pel que fa
únicament a la condició e) – mesura correc tora X – horari de funcionament a què està
subjecta la llicència indicada (exp. adm. ACC 33/2001), davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Segon.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l'acord anterior, i
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT
CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de
referència.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.8

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1813, DEL 18
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DAVANT
DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚMERO 3 DE MANRESA, EN EL PROCÉS PENAL
PRÈVIES 503/2002 SECCIÓ G, EN EL QUE HI FIGUREN COM A INCULPATS EL
SENYOR JOSEP TORRAS I TORRA, SENYOR FRANCESC MESTRES I ANGLA,
SENYOR JOAN JOSEP MIRALLES I TINTORÉ, SENYOR SANTI MARTÍN I ORDUÑA,
SENYORA TRINITAT CAPDEVILA I FÍGOLS I SENYORA MARIBEL RINCÓN I
GARCÍA, (FUNCIONARIS MUNICIPALS) I EL SENYOR JOAQUIM GARCÍA I COMAS
(REGIDOR MUNICIPAL), AMB L’OBJECTE DE SER PART EN EL PROCEDIMENT, EN
QUALITAT DE RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARI.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat d’Instrucció
número 3 de Manresa, en el procés penal prèvies 503/2002 secció G, en el que hi figuren
com a inculpats els Sres. Sr. Josep Torras Torra, Sr. Francesc Mestres Angla, Sr. Joan
Josep Miralles Tintore, Sr. Santi Martin Orduña, Sra. Trinitat Capdevila Fígols, Sra.
Maribel Rincon Garcia, (funcionaris municipals) i Sr. Joaquim Garcia Comas, (regidor
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municipal), amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat de responsable civil
subsidiari.
2n. NOMENAR el senyor Miquel Vilalta Flotats, Procurador dels Tribunals representant
d’aquest Ajuntament en el procediment prèvies 503/2002 secció G i designar el lletrat en
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor Jordi Rodríguez i Fuentes, director de
la defensa jurídica en judici dels funcionaris municipals i del regidor municipal
esmentats en el punt primer d’aquest acord.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.9

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1896, DEL 24
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DAVANT
LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN LA PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU QUE ES VA SEGUIR DAVANT EL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA, AMB EL NÚMERO
281/2001-Y INTERPOSAT PEL SENYOR FÉLIX MARTÍNEZ GOLVANO, CONTRA
L’ACORD PLENARI DEL 17-7-2000, QUE APROVÀ DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT
D’APROVACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BALMES I GUIFRÉ EL PILÓS, AIXÍ COM
CONTRA EL DECRET DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA DEL 26-3-200, RELATIU
A LES LIQUIDACIONS DE LA QUOTA PROVISIONAL EN CONCEPTE DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que es va seguir davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona, amb el número 281/2001-Y
interposat pel Sr. FÉLIX MARTÍNEZ GOLVANO contra l’acord plenari de data 17-07-00,
que aprovà definitivament l’expedient d’aprovació de les contribucions especials del
projecte d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, així com contra el Decret del
Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data 26-03-01, relatiu a les liquidacions
de la quota provisional en concepte de contribucions especials.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.10

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2043, DEL 31
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
57/2003 V, INTERPOSAT PEL SENYOR PEDRO DÍAZ GARCÍA, CONTRA EL DECRET
DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME, DEL 30 DE DESEMBRE DEL 2002, EN EL
QUE ES REQUERIA L’ENDERROC DE LES OBRES DUTES A TERME SENSE
LLICÈNCIA A LA ZONA DEL POAL (CASA MOLINA).

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 57/2003 V interposat pel Sr.
PEDRO DIAZ GARCIA, contra el Decret del Tinent d’alcalde regidor delegat
d’Urbanisme de 30 de desembre de 2003, en el què es requeria l’enderroc de les
obres dutes a terme sense llicència a la zona del Poal (casa Molina), davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.11

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2197, DEL 2
D'ABRIL DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
174/2003-A, INTERPOSAT PER STACHYS, S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDE PRESIDENT DEL 23-12-2002, ESTIMATÒRIA PARCIALMENT DEL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT, I EN AQUEST SENTIT, DECLARAR RESOLT
EL CONTRACTE DE L’OBRA “PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA
PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA - TORRENT DE SANT IGNASI - FASE
II”.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 174/2003-A interposat per
STACHYS, S.A., contra la resolució de l’Alcalde-President de 23-12-02, estimatòria
parcialment del recurs de reposició interposat, i en aquest sentit declarar resolt el
contracte de l’obra “Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de
Manresa -Torrent de Sant Ignasi- Fase II, davant la Secció Cinquena de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de
part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la
Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
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JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.12

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2198, DEL 2
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
173/2003-A, INTERPOSAT PER STACHYS, S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDE PRESIDENT DEL 23-12-2002, DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES
EN RELACIÓ AMB EL CONTRACTE D’OBRES “PROJECTE DE CONDICIONAMENT
DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA - TORRENT DE SANT
IGNASI - FASE I”.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el
seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en
el recurs contenciós-administratiu número 173/2003-A interposat per STACHYS, S.A.,
contra la resolució de l’Alcalde-President de 23-12-02, desestimatòria del recurs de
reposició interposat contra la liquidació de les obres executades en relació amb el
contracte d’obres “Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de
Manresa-Torrent de Sant Ignasi-Fase I, davant la Secció Cinquena de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de
part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la
Secció Cinquena de la Sala del Contenciós -Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest
acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin
personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1
de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós -administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.13

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2383, DEL 9
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
95/2003 SECCIÓ 2A, INTERPOSAT PEL SENYOR ANTONI GENER JOFRE I LA
SENYORA ENGRACIA ARAQUE IBOR, CONTRA ELS ACORDS DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ DEL 16 DE DESEMBRE DEL 2002, PEL QUAL ES DECLARAVA LESIU
PER A L’INTERÈS PÚBLIC EL DECRET DE 4 DE FEBRER DEL 1998,
D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES A LA SOCIETAT TEWIND-7
S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A LA PLAÇA BAGES,
1.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 95/2003 secció 2A, interposat
pels Srs. ANTONI GENER JOFRE i ENGRACIA ARAQUE IBOR, han interposat el
recurs contenciós administratiu número 95/2003 secció 2A contra els acords del Ple de
la Corporació del 16 de desembre de 2002, pel qual es declarava lesiu per a l’interès
públic el Decret de 4 de febrer de 1998 mitjançant el qual es va atorgar llicència
municipal d’obres a la societat Tewind-7 SL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar
a la Pl. Bages, 1, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.14

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2413, DEL 10
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
184/2002-4, INTERPOSAT PER IBORY FINZ, S.L. I EDUARDO BOSCH ALEU,
CONTRA L’ACORD PLENARI DEL 21-01-2002, QUE APROVÀ L’EXPEDIENT DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA ANOMENADA
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA, ENTRE
GINJOLER I PRIMER DE MAIG.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que es va seguir davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, amb el número 184/2002-4
interposat per IBORY FINZ, S.L. i EDUARDO BOSCH ALEU contra l’acord plenari de
data 21-01-02 que aprovà l’expedient de contribucions especials per a l’execució de
l’obra anomenada “Projecte de remodelació del c/ Carrasco i Formiguera, entre Ginjoler i
Primer de Maig”.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.15

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2414, DEL 5
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN LA
PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NUMERO
276/2002-B, INTERPOSAT PER LA SENYORA MARIA DOLORES GRIFELL MORERA
CONTRA L’ACORD PLENARI DEL 20-05-2002, DESESTIMATORI DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ ACORDADA EN L’EXPEDIENT
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “RENOVACIÓ
C/ÀNGEL GUIMERÀ, C/ CANONGE MULET, C/ CASANOVA I C/ SANT JOAN
BAPTISTA DE LA SALLE”.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que es va seguir davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, amb el número 276/2002-B
interposat per la Sra. MARIA DOLORES GRIFELL MORERA contra l’acord plenari de
data 20-05-02, desestimatori del recurs de reposició interposat contra la liquidació
acordada en l’expedient de contribucions especials per a l’execució de l’obra “renovació
c/ Àngel Guimerà, c/ Canonge Mulet, c/ Casanova i c/ Sant Joan Baptista de la Salle”.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
A. 2)

PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.16

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1651, DEL 17
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS
DE LA POLICIA LOCAL AMB ELS CARNETS PROFESSIONALS NÚMERO 630 I 636,
PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE
FALTES NÚMERO 109/2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 630 i 636, per tal de garantir-los 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 109/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra, d’uns fets esdevinguts el
dia 12 de febrer de 2002 al carrer Sant Cristòfol, consistents en desobediència als
agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius de d’infracció penal, d’acord
amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n, DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, senyor Enric Aloy i
Bosch, director de la defensa jurídica en judici dels agents de la policia local de carnet
professional números 630 i 636, en el Judici de Faltes núm. 109/2002.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.17

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1652, DEL 12
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS
DE LA POLICIA LOCAL AMB ELS CARNETS PROFESSIONALS NÚMERO 644 I 647,
PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE
FALTES NÚMERO 783/2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 644 i 647, per tal de garantir-los 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 783/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la seva denúncia, en l’exercici de les seves funcions, d’uns fets
esdevinguts el dia 19 de desembre de 2002 a la cruïlla entre el carrer Barcelona i el
carrer Ginjoler consistents en desobediència i insults als agents de la Policia Local i
que podrien ser constitutius de i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord
amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n DESIGINAR 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 644 i 647, en el Judici de Faltes núm.
783/2002.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.18

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1812, DEL 20
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS
DE LA POLICIA LOCAL AMB ELS CARNETS PROFESSIONALS NÚMEROS 631 I 642,
PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE
FALTES NÚMERO 140/2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 631 i 642, per tal de garantir-los 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 140/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la seva denúncia, en l’exercici de les seves funcions, d’uns fets
esdevinguts el dia 19 de febrer de 2003 a la Muralla de Sant Domènec, consistents en
desobediència i insults als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius de i
que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41
LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 631 i 642, en el Judici de Faltes núm.
140/2003.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.19

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1996, DEL 27
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE
LA POLICIA LOCAL AMB CARNETS PROFESSIONALS NÚMERO 573, PER
GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES
NÚMERO 549/2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local amb el carnet
professional número 573, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número de
Judici de Faltes 549/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix
arran de la denúncia, dels fets esdevinguts el dia 1 de maig de 2002 a la zona dels
multicinemes Bages Centre, consistents en coaccions i insults 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 núm. 549/2002.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.20

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2045, DE L’1
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL SENYOR
JOSEP TORRAS I TORRA, SENYOR FRANCESC MESTRES I ANGLA, SENYOR
JOAN JOSEP MIRALLES I TINTORÉ, SENYOR SANTI MARTÍN I ORDUÑA,
SENYORA TRINITAT CAPDEVILA I FÍGOLS I SENYORA MARIBEL RINCÓN I
GARCÍA, (FUNCIONARIS MUNICIPALS) I EL SENYOR JOAQUIM GARCÍA I COMAS
(REGIDOR MUNICIPAL), PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE
CALGUI EN EL PROCÉS PENAL PRÈVIES 503/2002 SECCIÓ G.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als Sr. Josep Torras Torra, Sr. Francesc
Mestres Angla, Sr. Joan Josep Miralles Tintore, Sr. Santi Martin Orduña, Sra. Trinitat
Capdevila Fígols, Sra. Maribel Rincon Garcia, (funcionaris municipals) i Sr. Joaquim
Garcia Comas, (regidor municipal), per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui
en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció número 3 de Manresa, en el procés
penal prèvies 503/2002 secció G.
2n. NOMENAR el senyor Miquel Vilalta Flotats, Procurador dels Tribunals representant
d’aquest Ajuntament en el procediment prèvies 503/2002 secció G i designar el lletrat
senyor Jesús Alonso Burgos, director de la defensa jurídica en judici dels funcionaris
municipals i del regidor municipal esmentats en el punt primer d’aquest acord.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.21

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2199, DEL 2
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS
DE LA POLICIA LOCAL AMB CARNETS PROFESSIONALS NÚMERO 552 I 647,
PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE
FALTES NÚMERO 35/2003.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 552 i 647, 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 35/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra, d’uns fets esdevinguts el
dia 5 de gener de 2003 a la Plaça Major, consistents en desobediència als agents de
la Policia Local i possibles lesions a l’agent 552 i que podrien ser constitutius
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, senyor Enric Aloy i
Bosch, director de la defensa jurídica en judici dels agents de la policia local de carnet
professional números 552 i 647, en el Judici de Faltes núm. 35/2003.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.22

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2200, DEL 2
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS
DE LA POLICIA LOCAL AMB CARNETS PROFESSIONALS NÚMERO 629 I 630,
PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE
FALTES NÚMERO 15/2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 629 i 630, per tal de garantir-los 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 15/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la seva denúncia, en l’exercici de les seves funcions, d’uns fets
esdevinguts el dia 22 de gener de 2003 a la Plaça Bages, consistents en resistència i
desobediència als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius de i que
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n, DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 629 i 630, en el Judici de Faltes núm.
15/2003.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.23

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2320, DEL 9
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS
DE LA POLICIA LOCAL AMB CARNETS PROFESSIONALS NÚMERO 590 I 612,
PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE
FALTES NÚMERO 189/2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 590 i 612, per tal de garantir-los 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 189/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
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se segueix arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra, d’uns fets esdevinguts el
dia 16 de gener de 2003 al carrer Sant Andreu, consistents en insults i desobediència
als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord
amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 590 i 612, en el Judici de Faltes núm.
189/2003.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
A. 3)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.24

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1508, DEL 4
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 1672,
DICTADA EL 28 DE NOVEMBRE DEL 2002, PER LA SECCIÓ PRIMERA DE LA SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, QUE RESOL ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 1867/1998, INTERPOSAT PEL SENYOR JAVIER DE PUIG
MARCH I FIXACIÓ DEL JUSTPREU EN LA QUANTITAT DE 227.589,22 €, MÉS ELS
INTERESSOS LEGALS QUE CORRESPONGUIN.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència núm. 1672 dictada el dia 28 de
novembre de 2002 per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que resol estimar parcialment el recurs
contenciós administratiu núm. 1867/1998 interposat per Javier de Puig March, contra la
resolució dictada en l’expropiació de la finca número 6 del projecte d’urbanització del
sector industrial els Dolors (Fase I, tram 2).
2n.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència esmentada a l’acord anterior, en la
qual s’ha fallat estimar parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra
l’acord del Jurat Provincial d’expropiació de Barcelona de 25 de maig de 1998 i fixar el
justpreu en la quantitat de 227.589,22 € (37.867.660 ptes.) més els interessos legals que
corresponguin, en compliment del que disposen els articles 103 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació.”
L'alcalde comenta una errada material detectada en aquesta resolució, consistent en
que, on diu “Javier Puig March” ha de dir “Javier de Puig March.”
Es rectifica l’errada en aquest moment, amb la correcta transcripció.
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2.25

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1691, DEL 18
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 12 DE
DESEMBRE DEL 2002 EN EL JUDICI DE FALTES 497/2002 PEL JUTJAT DE
PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚMERO TRES DE MANRESA QUE RESOL
CONDEMNAR AL SENYOR MARIO ESTRADA MATURANO COM A AUTOR D’UNA
FALTA DE DESCONSIDERACIÓ A L’AGENT DE L’AUTORITAT, I A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚMERO 501 A UNA FALTA DE LESIONS A LA PENA DE 45 DIES
DE MULTA A UNA QUOTA DE 18 € I A INDEMNITZAR AL SENYOR MARIO ESTRADA
MATURANO EN LA QUANTITAT DE 210 €, AMB IMPOSICIÓ DEL PAGAMENT DE LA
MEITAT DE LES COSTES DEL PROCEDIMENT, DECLARANT-SE LA
RESPONSABILITAT CIVIL SUBSIDIÀRIA DE AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència dictada el dia 12 de desembre de
2002 en el judici de faltes 497/2002 pel Jutjat de primera instància i instrucció número
tres de Manresa que resol condemnar a Mario Estrada Maturano com autor d’una falta
de desconsideració a l’agent de l’autoritat, i a l’agent de la Policia Local número 501 a
una falta de lesions a la pena de 45 dies de multa a una quota de 18 € i a indemnitzar
a Mario Estrada Maturano en la quantitat de 210 €, amb imposició del pagament de la
meitat de les costes del procediment, declarant-se la responsabilitat civil subsidiària de
l’Ajuntament de Manresa.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.26

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2201, DEL 3
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 245, DICTADA
EL 12 DE MARÇ DEL 2003 PER LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA,
QUE
RESOL
DESESTIMAR
EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 245/2003 INTERPOSAT PEL SENYOR JUAN RIBALTA
SERRA, CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DEL 5 D’ABRIL DEL 2002 QUE
DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE
L’ALCALDE DE 4 DE FEBRER DEL 2002, EN EL QUAL S’ORDENAVA EL
CESSAMENT I CLAUSURA DE L’ACTIVITAT DE TALLER INDUSTRIAL DE
MECANITZACIÓ AL CARRER PINTOR MORELL, NÚMERO 12 BAIXOS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència 245 de 12 de març de 2003, de la
Secció Tercera de la Sala del Contenció Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que resol desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 245/2003
interposat per JUAN RIBALTA SERRA, contra el Decret de l’alcalde de 5 d’abril de 2002
que desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret de l’alcalde de 4 de
febrer de 2002, en el qual, s’ordenava el cessament i clausura de l’activitat de taller
industrial de mecanització al carrer Pintor Morell, 12 Baixos, n compliment del que
disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació.”
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2.27

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2418, DEL 10
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 47, DICTADA
L’11 DE MARÇ DEL 2003 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 8
DE BARCELONA, QUE ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 290/2002 INTERPOSAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, CONTRA
EL DECRET DEL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DEL 28-09-2001, DE
RECONEIXEMENT DE GRAU CONSOLIDAT NIVELL 30 AL SENYOR LLUÍS
GRANERO I VILARASAU, DECLARA LA NUL.LITAT DE L’ESMENTADA RESOLUCIÓ
I CONDEMNA A L'AJUNTAMENT DE MANRESA AL PAGAMENT DE LES COSTES
PROCESSALS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 47 dictada el dia 11 de
març de 2003 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima el
recurs contenciós-administratiu núm. 290/2002 interposat per la GENERALITAT DE
CATALUNYA contra el Decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Administració, de
data 28-09-01, de reconeixement de grau consolidat nivell 30 al Sr. Lluís Granero i
Vilarasau, declara la nul·litat de l’esmentada resolució i condemna a l’Ajuntament de
Manresa al pagament de les costes processals.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
A. 4)

QÜESTIONS DIVERSES

2.28

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1702, DEL 17
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD D’INTERNAMENT
A NOM DE LA SENYORA BENITA PINTÓ RIERA, A LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA
MONTMARTÍ DE PUIGREIG, DAVANT DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE
MANRESA QUE PER REPARTIMENT CORRESPONGUI.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. Presentar sol·licitud d’internament a nom de la Sra. Benita Pintó Riera, a a
l
residència assistida Montmartí de Puigreig, davant del Jutjat de Primera Instància de
Manresa que per repartiment correspongui.
2n. Designar la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, per promoure l’ingrés de la Sra. Benita Pintó
Riera en una residència a l’efecte de protegir els seus drets i la seva integritat física.
3r. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.29

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2044, DE L’1
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE APROVACIÓ DE LA COMPAREIXENÇA DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA DAVANT DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL
SUPREM, EN EL RECURS DE CASSACIÓ PREPARAT PER PARKINGBAGES, S.L.,
CONTRA LA SENTÈNCIA NÚMERO 1048 DEL 23 DE DESEMBRE DEL 2002, QUE
RESOLIA DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
269/1998, INTERPOSAT PER L’ACTOR CONTRA LA RESOLUCIÓ D’AQUEST
AJUNTAMENT DEL 19 DE GENER DEL 1998, QUE DESESTIMAVA LES
AL.LEGACIONS D’AQUELLA SOCIETAT EN RELACIÓ AMB L’APARCAMENT
PÚBLIC DEL MERCAT DE PUIGMERCADAL I ORDENAVA EL SEU
DESALLOTJAMENT.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA COMPAREIXENÇA de l’Ajuntament de Manresa davant de la Sala
Tercera del Tribunal Suprem, en el recurs de preparat per PARKINGBAGES, S.L.,
contra la sentència núm. 1048 de data 23 de desembre de 2002, que resolia
desestimar el recurs contenciós-administratiu núm. 269/1998 interposat per l’actor
contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 19-01-98, que desestimava les
al·legacions d’aquella societat en relació amb l’aparcament públic del mercat de
Puigmercadal i ordenava el seu desallotjament.
2n.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, Procurador dels
Tribunals, representant d’aques t Ajuntament en el recurs de cassació esmentat a l’acord
anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor PERE
MASSEGÚ i BRUGUERA, director de la defensa jurídica en el recurs de cassació de
referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
B)

SERVEIS FINANCERS

2.30

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1502, DEL 10
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚMERO 5/2003, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2003, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 150,
de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2003.”
PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2003
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida

322.0.212

Denominació

Crèdit
actual

322.1.131

Serveis d'ocupació-Estructura general.- Edificis i altres
construccions
Tallers d'ocupació.- Laboral eventual

330.344,00

453.0.226

Museus.- Despeses diverses

114.000,00

453.0.224

Museus.- Primes d'assegurances

Augment

Baixa

1.000,00 1.340,00

2.400,00

Crèdit
definitiu

Causes

2.340,00 Provisió de cortines edifici CIO.
1.340,00 329.004,00 Consignació sobrant
500,00 113.500,00 Suplementar partida 453.0.224

500,00

2.900,00 Atendre assegurança d'exposicions

1.840,00 1.840,00
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PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 5/2003 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de per sonal

20.800.225,00
13.833.876,50

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.939.637,50

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

3.729.290,00

Capítol 4.- Transferències

15.074.981,50

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

9.806.864,03

Capítol 7.- Transferències de capital

1.496.759,00

Capítol 7.- Transferències de capital

2.255.803,48

Capítol 8.- Actius financers

6.010,00

Capítol 9.- Passius financers

6.049.162,01

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

2.31

Capítol 8.- Actius financers

6.010,00

Capítol 9.- Passius financers

54.917.550,01

2.641.492,00

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

54.917.550,01

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1568, DEL 13
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚMERO 7/2003, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2003, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de
Personal, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 150,
de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2003.”
PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2003
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida

Denominació

432.1.151

Estructura General d'Urbanisme.- Gratificacions

121.0.141

Administració General.- Altre personal

Crèdit
actual

Augment

35.769,00 5.500,00
477.386,82

Bai xa

Crèdit
definitiu

Causes

41.269,00 Gratificacions serveis extraordinaris exercici
2002
5.500,00 471.886,82 Atendre partida 432.1.151

5.500,00 5.500,00
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PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdi ts número 7/2003 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.812.225,00
14.109.686,50

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.00 0,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.939.637,50

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

3.990.340,00

11.635.017,03

Capítol 4.- Transferències

15.074.981,50

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

1.496.759,00

Capítol 7.- Transferències de c apital

Capítol 8.- Actius financers

2.629.023,00

Capítol 8.- Actius financers

6.049.162,01

Capítol 9.- Passius financers

Capítol 9.- Passius financers
TOTAL .................................... .................................

2.32

57.540.563,01

2.501.803,48
6.010,00
2.641.492,00

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

57.540.563,01

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 1605, DEL 14
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚMERO 8/2003, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2003, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de
Personal, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 150,
de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2003.”
PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2003
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida

111.0.151
121.0.151
122.0.151
222.0.151

Denominació

Òrgans de Govern - Regidories.Gratificacions
Administració General.- Gratificacions
Serveis Administració Central.Gratificacions
Seguretat.- Gratificacions

Crèdit
actual

Augment

1.788,00

3.000,00

37.310,00

15.000,00

1.625,00

200,00

113.136,00

15.000,00

Baixa

Crèdit
definitiu

Causes

4.788,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
52.310,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
1.825,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
128.136,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
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313.0.15 1

Acció Social.- Gratificacions

3.512,00

15.000,00

412.0.151

Hospitals, Serv.Assist. I Centres de Salut.Gratificacions
Ensenyament bàsic.- Gratificacions

2.211,00

2.100,00

5.658,00

6.650,00

Ensenyament bàsic - Menjadors escolars.Gratificacions
Ensenyament. Arts.- Gratificacions

2.276,00

4.200,00

3.014,00

4.700,00

5.495,00

15.000,00

35.769,00

15.000,00

747,00

1.900,00

451.1.151

Ensenyament Conservatori Profes.Música.Gratificacions
Estructura General d'Urbanisme.Gratificacions
Cementiris i Serveis Funeraris.Gratificacions
Biblioteques i arxius.- Gratificacions

325,00

4.000,00

452.1.151

Instal.lacions Esportives.- Gratificacions

17.461,00

6.900,00

452.3.151

C.Cívics, S.Ciutat, Teatre Conservatori.Gratificacions
Museus.- Gratificacions

487,00

4.500,00

844,00

2.300,00

325,00

2.200,00

611.0.151

Comunicació Social i Participació
Ciutadana.- Gratificacions
Administració Financera.- Gratificacions

12.900,00

15.000,00

121.0.141

Administració General.- Altre personal

477.386,82

15.000,00

18.512,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
4.311,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
12.308,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
6.476,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
7.714,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
20.495,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
50.769,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
2.647,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
4.325,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
24.361,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
4.987,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
3.144,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
2.525,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
27.900,00 Gratificacions serveis extraordinaris
exercici 2002
462.386,82 Atendre partides Gratificacions

121.0.120

Administració General .- Retribucions
bàsiques
Seguretat.- Retribucions bàsiques

969.493,54

15.000,00

954.493,54 Atendre partides Gratificacions

899.713,00

15.000,00

884.713,00 Atendre partides Gratificacions

Estructura General d'Urbanisme.Retribucions bàsiques
Administració Financera.- Retribucions
bàsiques
Administració Generla.- Retribucions
complemen tàries
Seguretat.- Retribucions complementàries

841.782,00

15.000,00

826.782,00 Atendre partides Gratificacions

422.1.151
422.2.151
422.3.151
422.8.151
432.1.151
443.0.151

453.0.151
463.0.151

222.0.120
432.1.120
611.0.120
121.0.121
222.0.121
432.1.121
611.0.121

Estructura General d'Urbanisme.Retribucions co mplementàries
Administració Financera.- Retribucions
complementàries

499.494,65

15.000,00

484.494,65 Atendre partides Gratificacions

1.051.023,54

15.000,00

1.036.023,54 Atendre partides Gratificacions

1.452.914,00

15.000,00

1.437.914,00 Atendre partides Gratificacions

875.413,00

15.000,00

860.413,00 Atendre partides Gratificacions

584.230,45

12.650,00

571.580,45 Atendre partides Gratificacions

132.650,00 132.650,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 8/2003 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes

ESTAT DE DESPESES

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.812.225,00
14.109.686,50

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.939.637,50

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

3.990.340,00

Capítol 4.- Transferències
Capítol 5.- Ingressos patrimonials

15.074.981,50
723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

1.496.759,00

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

2.629.023,00

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

6.049.162,01

Capítol 9.- Passius financers

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

57.540.563,01

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

11.635.017,03
2.501.803,48
6.010,00
2.641.492,00
57.540.563,01

El senyor de Puig i Viladrich demana que s’expliqui el contingut dels punts número
2.31 i 2.32 de l’ordre del dia, perquè ha observat que la major part és destinarà a
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pagar gratificacions corresponents a l’any 2002, per un import aproximat de 140.000
euros.
Pregunta al respecte per quina raó es carrega la quantitat esmentada al Pressupost de
l’exercici del 2003 i si habitualment es fa així i, en conseqüència, els imports de l’any
2003 passaran al 2004.
Suposa que teòricament hauria d’estar previst en el Pressupost de l’any anterior, en
canvi, s’està carregant al del 2003.
El senyor Irujo i Fatuarte respon al senyor de Puig que es tracta d’una qüestió
bàsicament tècnica, i explica que quan les prefectures de servei passen la informació
al departament d’Organització i Recursos Humans, respecte a les gratificacions
extraordinàries del personal al seu servei, el departament esmentat, d’alguna forma,
dóna pas a tota la tramitació d’aquests pagaments en concepte d’hores
extraordinàries.
Informa que les gratificacions que apareixen durant els primers mesos de l’any en
curs, corresponents a hores extraordinàries realitzades durant l’any anterior, són
conseqüència del fet que durant el període comprès entre l’estiu i el desembre del
2002, es va produir un increment considerable d’hores extraordinàries realitzades amb
motiu dels diferents esdeveniments que han tingut lloc a la ciutat, que han precisat un
reforç molt important de personal, sobretot en els Serveis del Territori i de Seguretat
Ciutadana.
El senyor de Puig i Viladrich diu que, malgrat que el senyor Irujo intenti justificar-ho,
cal tenir en compte que fa un mes que es va presentar el tancament del Pressupost de
l’any 2002, amb superàvit, i, per tant, s’hauria pogut portar aquest tema en el
tancament del 2002 en lloc d’esperar al 2003. Creu que tant s’hauria pogut disposar de
la documentació fa un mes com ara i d’aquesta manera s’hauria demostrat la voluntat
política de tenir-ho solucionat abans.
2.33

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2188, DEL 31
DE MARÇ DEL 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚMERO 9/2003, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2003, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 150,
de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2003.”
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PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2003
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida

Denominació

Crèdit
actual

452.1.227.07

Instal.lacions esportives.- Altres

13.000,00

452.1.212

43.965,13

453.0.226

Instal.lacions esportive s.- Edificis i altres
construccions
Museus.- Despeses diverses

453.0.224

Museus.- Primes d'assegurances

Augment

Crèdit
definitiu

1.000,00

12.000,00 Suplementar partida 452.1.212

1.000,00

113.500,00
2.900,00

Baixa

Causes

44.965,13 Consignació insuficient
1.900,00 111.600,00 Suplementar partida 453.0.224

1.900,00

4.800,00 Atendre assegurança exposicions
0,00

2.900,00

2.900,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 9/2003 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes

ESTAT DE DESPESES

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.812.225,00
14.273.871,85

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.939.637,50

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

3.990.340,00

Capítol 4.- Transferències

15.074.981,50

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

1.496.759,00

Capítol 7.- Transferències de capital

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

15.198.641,80
6.049.162,01
70.110.181,81

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

22.572.883,08
3.969.370,88
6.010,00
2.641.492,00
70.110.181,81

C)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.34

DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL CENTRE D’INFORMACIÓ PER A
ESPANYA DE LES NACIONS UNIDES, DEL 19 DE MARÇ DEL 2003, PEL QUAL ES
JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT
EN RELACIÓ AMB UNA POSSIBLE GUERRA CONTRA IRAQ.

El secretari dóna compte de l’escrit del senyor Carlos Jiménez Renjifo, oficial
encarregat, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia.
2.35

DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DEL 21 DE MARÇ DEL
2003, PEL QUAL ES JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE
D’AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB EL PRESTIGE.

El secretari dóna compte de l’escrit del senyor Ramon Camp i Batalla, portaveu del
Grup Parlamentari, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia.
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2.36

DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DEL 28
DE MARÇ DEL 2003, PEL QUAL ES JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT
PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB EL PRESTIGE.

El secretari dóna compte de l’escrit del senyor Domingo Menéndez Menéndez, director
de l’oficina del Comissionat del Govern per a actuacions derivades de la catàstrofe del
buc Prestige, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia.
2.37

DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DEL 2
D’ABRIL DEL 2003, PEL QUAL ES JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT
PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB UNA POSSIBLE GUERRA
CONTRA L’IRAQ.

El secretari dóna compte de l’escrit del senyor Salvador Lazcoz Cisneros, vocal
assessor, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia.
2.38

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚMERO 2254 DEL 9
D’ABRIL DEL 2003, SOBRE SUBSTITUCIÓ, PER ABSÈNCIA, DEL TITULAR DE
L’ALCALDIA DURANT ELS DIES COMPRESOS ENTRE EL 14 I EL 17 D’ABRIL DEL
2003, AMBDÓS INCLOSOS, PEL PRIMER TINENT D’ALCALDE, SENYOR JOAQUIM
GARCÍA I COMAS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular, durant els
dies compresos entre el 14 i el 17 d'abril de 2003, ambdós inclosos, la totalitat de les
funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel primer tinent d'alcalde, Sr.
Joaquim Garcia i Comas, que substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al titular.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Joaquim Garcia
i Comas.
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament,
als efectes corresponents."
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

CONTINUÏTAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL MANTENIMENT
I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I
SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT DE MANRESA, ADJUDICAT A LA SOCIETAT
MERCANTIL DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY
18/1982, PEL PERÍODE DE TEMPS ENTRE L’1 DE MAIG DEL 2003 I EL 31 DE
DESEMBRE DE 2003 (AMBDÓS INCLOSOS).
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 d’abril del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 1997,
va adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa a favor de
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982.
Atès que el proper 30 d’abril de 2003 finalitza el termini del contracte.
Vist l'informe emès pel cap de Servei d'Obres i Manteniments en data 21 de març de
2003, en què s'indica que els serveis tècnics de manteniments estan elaborant una
nova proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou contracte
que introduirà la prestació de nous serveis i encara no està acabat, proposant donar
continuïtat a l’actual contracte fins al 31 de desembre de 2003, a l’efecte de permetre
definir les noves prestacions a introduir en el servei.
Atesa la instància de referència registre d'entrada 14137/07.04.03, presentada per
l'entitat mercantil DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBERICA
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982, en la qual el representant d'aquesta societat manifesta que està conforme
amb la continuïtat proposada.
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Donar continuïtat al contracte de serveis consistent en el manteniment i
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de
Manresa, adjudicat a favor de l’entitat mercantil DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, pel període de temps comprès entre el l'1 de
maig de 2003 i el 31 de desembre de 2003 (ambdós inclosos).
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
El senyor Caballo i Molina presenta el dictamen dient que es tracta de donar
continuïtat, fins el 31 de desembre d’enguany al contracte que regeix actualment,
consistent en el manteniment de les instal.lacions de l’enllumenat públic de Manresa.
Diu que es pretén donar un contingut diferent al contracte, per projectar altres nous
serveis i, per tant, disposar del temps suficient per fer una redacció diferent del plec de
condicions.
Demana el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.1.2

INFORME FAVORABLE DE LA SOL.LICITUD DE FES MES SUBMINISTRES, S.L. PER
A LA IMPLANTACIÓ D’UN ESTABLIMENT D’EXPOSICIÓ I VENDA DE MATERIAL DE
BRICOLATGE AL SECTOR ELS TRULLOLS, PARCEL.LA 1-2, ALS EFECTES DE
SOL.LICITUD DE LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 14 d’abril del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Vista la instància de 17 de març de 2003 i registre d’entrada núm. 8084 presentada en
aquest Ajuntament pel Sr. Joaquim Esteba Bech (DNI 40434953-X), en representació
de la societat FES MES SUBMINISTRES SL (NIF B-17702374), mitjançant la qual es
demana que sigui emès informe municipal favorable a la implantació d’un establiment
d’exposició i venda de material de bricolatge al sector de “Els Trullols (parcel·la 1-2)”,
segons projecte adjunt, als efectes de l’obtenció de la llicència comercial de la
Generalitat.
Atès que el Programa d’orientació per als equipaments comercials (POEC) de
Manresa, aprovat definitivament per resolució del Conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme de 27 d’agost de 2002 i plenament executiu des de 26 de novembre de 2002,
estableix en el seu apartat 8.1.3. que les noves implantacions comercials en el sector
Els Trullols tenen “subjecció a la llicència comercial de la Generalitat, ajustada a les
determinacions del PTSEC i del propi POEC”.
Atès que l’article 5.6 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials
estableix que en el tràmit de concessió de la llicència comercial de la Generalitat
l’ajuntament del municipi n’ha d’emetre informe, el qual ha de ser aprovat pel Ple
municipal i tindrà caràcter vinculant en cas de ser desfavorable.
Atès que l’article 7 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials
estableix que l’informe esmentat s’ha de referir als següents aspectes:
-

L’adequació del projecte a les disposicions del POEC del municipi.
El fet que ja hi hagi un equipament comercial adequat en l’àrea d’influència
afectada.
Els efectes sobre l’estructura comercial de la zona.
La localització de l’establiment respecte la trama urbana i la incidència que hi
pot tenir.
Característiques qualitatives i condicions de seguretat del projecte.
Impacte en la xarxa viària, l’accessibilitat al projecte i la dotació d’aparcaments.
Contribució del projecte a la revitalització de les àrees comercials ja
consolidades.
Reversió de les plusvàlues a favor de la revitalització del comerç en els centres
urbans.
Els efectes sobre el nivell i la qualitat de l’ocupació en l’àrea d’influència.
L’adequació del projecte a les previsions de planejament urbanístic vigent.
La contribució del projecte al reequilibrament territorial.

Vist l’informe emès pel tècnic de comerç, amb el vist i plau del Cap de Servei de
Desenvolupament, de 8 d’abril de 2003.
L’Alcalde president, a proposta del Regidor delegat de Promoció Econòmica, en ús de
les facultats que té atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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1.

Informar favorablement la sol·licitud de Fes Mes Subministres SL per a la implantació
d’un establiment d’exposició i venda de material de bricolatge al sector Els Trullols,
parcel·la 1-2, als efectes de sol·licitud de la llicència comercial de la Generalitat,
d’acord amb el que disposa l’article 5.6 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre,
d’equipaments comercials, i l’article 8 del Decret 346/2001, de 24 de desembre, de
desplegament d’aquella, en base als raonaments i fonaments tècnics de l’informe
emès en data 8 d’abril de 2003.

2.

Traslladar i donar compte de l’esmentada resolució a la Direcció General de
Comerç i a la societat Fes Mes Subministres SL, als efectes de la tramitació de la
llicència comercial de la Generalitat.”

El senyor Camprubí i Duocastella presenta el dictamen dient que es tracta de
l’aprovació de l’informe favorable sobre la implementació d’un equipament comercial
en la zona dels Trullols, que requereix llicència comercial de la Generalitat de
Catalunya.
Explica que la Llei d’equipaments comercials estableix que, a fi que la Generalitat de
Catalunya pugui atorgar la llicència cal que l'Ajuntament emeti un informe, que s’aprovi
pel Ple.
La sol.licitud a la que fa referència el dictamen l’ha presentat Fes Mes Subministres
S.L., que pretén instal.lar una superfície especialitzada en equipament per a la llar amb
productes de bricolatge, en una superfície de venda de 1.999 metres.
Recorda que el POEC estableix que qualsevol tipus d’implementació en la zona dels
Trullols requereix la prèvia llicència comercial de la Generalitat de Catalunya i que ha
de ser especialitzada i no alimentària.
Diu que, atès que es donen totes les condicions establertes pel POEC, inclòs el volum
de superfíc ie, i tenint en compte que l’informe tècnic és favorable a la sol.licitud
presentada, demana el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.3

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA,
PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA CORRESPONENT, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA
L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, PER
RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE
L’ASSUMPTE SEGÜENT: APROVACIÓ DE LA PERSONACIÓ D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN LA PRIMERA INSTÀNCIA EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 301/03, INTERPOSAT P EL SENYOR ANDREU I
ANTONINA TRILLO VENDRELL, CONTRA LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ AL SECTOR DELS DOLORS DE MANRESA.

L’alcalde sotmet a votació de la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest assumpte a
l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, la qual
s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, del 16 d’abril del 2003,
que, transcrit, diu el següent:
“La Direcció General d’Urbanisme ha notificat a l’Ajuntament de Manresa la
interposició del recurs contenciós-administratiu número 301/03 pels senyors Andreu i
Antonina Trillo Vendrell, contra la denegació presumpta del recurs de reposició
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interposat contra la modificació del Pla general d’ordenació a la zona dels Dolors de
Manresa (RE 15.564, de 15 d’abril de 2003).
D’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa-administrativa, la demandada ho ha comunicat a l’Ajuntament com a
interessat identificat a l’expedient administratiu en el qual s’ha adoptat l’acord o
resolució impugnada, perquè en el termini de 9 dies pugui comparèixer i personar-se a
les actuacions, davant de la secció tercera de la Sala contenciosa-administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix els òrgans municipals competents per a l’exercici de els accions
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva
competència.
L’article 68.1 de la Llei 7/1985 estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els
seus béns i drets així com l’article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya es pronuncia en el mateix sentit.
El lletrat, cap de la unitat de Serveis Jurídics i d’Assessorament, ha emès l’informe
preceptiu previst a l’article 54.3 del R.D. 781/19/86, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
És per això que proposo que el ple de la Corporació adopti els següents
ACORDS:
Primer. 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 301/03 interposat per Andreu
i Antonina Trillo Vendrell contra la modificació del Pla general d’ordenació al sector
dels Dolors de Manresa, davant la secció tercera de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de
codemandats.
Segon. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics municipals, senyor
ENRIC ALOY BOSCH, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de la personació en un recurs
contenciós administratiu contra aquesta administració, que han interposat el senyor
Andreu i la senyora Antonina Trillo Vendrell, en concret contra una modificació del Pla
General en la zona dels Dolors.
Recorda que l’esmentada modificació va ser sol.licitada per un conjunt de veïns
d’aquell sector. Diu que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap
al.legació i que el recurs al qual fa referència aquest dictamen s’ha interposat contra
l’aprovació definitiva.
Manifesta, per últim, que, a fi de personar-se en aquest procediment, l'Ajuntament de
Manresa ha de nomenar procurador i designar lletrat, per exercir la legítima defensa
d’aquesta Administració, i demana el vot afirmatiu dels membres presents.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

ADQUISICIÓ A TÍTOL DE COMPRAVENDA, D’UNA PORCIÓ DE TERRENY DE 750
M2, DEL POLÍGON 17, PARCEL.LA 6 DE RÚSTICA, PROPIETAT DEL SENYOR
TOMÀS ANGLARILL BOLDÚ, I DE LA SENYORA PILAR REGUANT GUITART,
DESTINADA A MODIFICAR EL TRAÇAT DEL CAMÍ DE CASTELLFOLLIT, ENTRE
SUANYA I CAN SERVITGE.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de l’11 d’abril
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient instruït per a l’adquisició directa de la propietat d’una porció de terreny
situat al costat del camí de Castellfollit – sector Suanya –, parcel.la 6 del polígon 17 de
rústica, propietat del Sr. Tomàs Anglarill Boldú i la Sra. Pilar Reguant Guitart.
Atès que l’adquisició de l’esmentada porció ho és per dur a terme el desplaçament de
l’esmentat camí, en un tram comprès entre Suanya i Can Servitge, a causa del perill
d’enfonsament del traçat actual produïda per la inestablilitat del talús on s’assenta.
Vist l’informe emès en data 7 de juny de 2002 pel geòleg i professor de Gestió de
Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya, Sr. Josep Font i
Soldevila, on s’adverteix del perill d’esfondrament abans esmentat, proposant, per
corregir aquest perill, el desplaçament de la traça del camí en un tram de 150 m nou.
Vist el conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de
Rajadell, per a les obres de pavimentació del camí de Manresa a Can Servitge, Fase
2, aprovat per Decret d’Alcaldia de data 19 de març de 2003.
Vist l’informe pericial emès pels Serveis tècnics de Gestió Urbanística, valorant la
porció adquirir de 750 m2, en 3.607,50 Euros.
Vist l’informe jurídic emès pels Serveis de Gestió Urbanística, informant favorablement
l’adquisició de l’esmentada porció de terreny.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
1r. ADQUIRIR a títol de compravenda, una porció de terreny de 750 m2, situat dins el
Polígon 17, parcel.la 6 de rústica, propietat del Sr. TOMÀS ANGLARILL BOLDÚ (DNI
39.295.998-S), i la Sra. PILAR REGUANT GUITART (DNI 39.307.842-Z), destinada a
modificar el traçat del camí de Castellfollit, entre Suanya i Can Servitge, que forma part
de la finca inscrita al Registre de la Propietat n. 1 de Manresa, al Volum 2215, Llibre
844, Foli 192, Finca n. 42.331, amb subjecció a les estipulacions següents:
a) PREU: TRES MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.607,50
Eur)
b) La porció a adquirir es segregarà de la finca inscrita al Registre de la Propietat n. 1
de Manresa, al Volum 2215, Llibre 844, Foli 192, Finca n. 42.331.
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c) La porció es transmetrà totalment lliure de qualsevol càrrega, gravamen, arrendatari
o ocupant.
d) FORMA DE PAGAMENT: el pagament del preu d’adquisició es realitzarà en el
moment de formalitzar la corresponent escriptura de compravenda, que tindrà lloc
en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data d’aprovació d’aquesta
adquisició per part del Ple de l’Ajuntament.
e) DESPESES: Les despeses derivades de l’atorgament d’escriptura pública,
inscripció al Registre i impostos per la transmissió de la porció de terreny, seran a
càrrec de l’Ajuntament de Manresa.
3r. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar d’alta a l’Inventari
General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions el bé adquirit per l’Ajuntament, com a
bé de domini públic, camins públics.
4t. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública, així com de tota aquella documentació que resulti necessària per a l’execució
dels anteriors acords.
5è. NOTIFICAR aquests acords a l’interessat i requerir-lo a comparèixer davant Notari
per atorgar la corresponent escriptura pública, en el dia i lloc que li serà comunicat des
d’aquest Ajuntament.”
El senyor García i Comas recorda als presents que, fruit d’un conveni signat entre la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Manresa i de Rajadell, es va acordar
pavimentar l’antic camí que va des de Can Suanya fins a Can Servitja.
Explica que hi ha un punt determinat d’aquest camí que s’acosta molt a una balcera,
que és un indret amb perill d’esllavissaments de terres, cosa que feia perillós acostars’hi.
Diu que, per això, es va optar per crear un desviament, amb el qual s’ocupaven 750
metres quadrats i explica que s’ha arribat a un acord amb els propietaris, que són el
senyor Anglarill i la senyora Reguant, per comprar-los aquesta porció de terreny, per
3.607 euros.
Acaba la seva intervenció dient que l’acord que es proposa adoptar és el referent a
l’adquisició d’aquesta porció de terreny, per poder fer el desviament que ha explicat i
pavimentar adequadament el camí, i demana el vot afirmatiu dels membres presents al
dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2

APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT
DE MANRESA I EL SENYOR JOSEP CORTINA TORNER, PER A LA PERMUTA DE
4/47ENES PARTS DE L’ENTITAT NÚMERO 1 DE L’EDIFICI DEL CARRER BERNAT
DE SALLENT NÚMERO 2.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 7 d’abril
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Per Decret d’Alcaldia de data 7 de gener de 2003 s’incoà l’expedient per a la permuta
entre quatre places d’aparcament de titularitat municipal situades al Soterrani 1 de
l’edifici del carrer Bernat de Sallent n. 2, que es corresponen a 4/47enes parts de
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l’entitat n. 1d’aquell edifici, i el bé immoble propietat del Sr. Josep Cortina Torner, situat
al carrer Pedregar n. 4, ambdós d’aquesta Ciutat, a la vista de la instància presentada
pel Sr. Cortina proposant la permuta esmentada.
S’ha tramitat l’expedient corresponent en el qual s’ha acreditat la qualificació
patrimonial del bé municipal i la conveniència de la permuta proposada, vist el nul
rendiment del bé municipal i la necessitat de disposar de la titularitat de la finca oferta
pel Sr. Cortina, qualificada en el Pla general de Manresa com a equipament cultural.
Pels serveis tècnics municipals s’ha realitzat una taxació pericial dels béns que serien
objecte de permuta, resultant que existeix una equivalència de valors en la quantitat de
19.232,34 Euros, tant respecte les 4/47enes parts de l’entitat n. 1 (places aparcament)
com la finca del carrer Pedregar n. 4, sense que s’hagi de realitzar cap compensació
econòmica ni a favor de l’Ajuntament ni a favor del Sr. Cortina. Aquesta valoració ha
estat acceptada per l’oferent.
D’acord amb l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament, de data 3 de març de
2003, el valor de l’immoble municipal no supera el 25% dels recursos ordinaris del
Pressupost consolidat de la Corporació, i per tant, de conformitat amb allò disposat als
’articles 40.1 i 47 del Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17
d’octubre), s’ha donat compte de la instrucció de l’expedient al Departament de
Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, abans de la seva
resolució definitiva.
Vist l’informe favorable a l’aprovació del conveni, emès pels serveis jurídics de Gestió
Urbanística.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR la minuta de conveni a subscriure entre l’AJUNTAMENT DE MANRESA
i el Sr. JOSEP CORTINA TORNER, per a la PERMUTA de 4/47enes parts de l’Entitat
n. 1 de l’edifici del carrer Bernat de Sallent n. 2, inscrita al Registre de la Propietat
núm. 1 de Manresa, al Volum 2.160, del Llibre 789, Foli 095, Finca núm. 35.065
duplicada, Inscripció 24a, propietat municipal, amb la finca del carrer Pedregar n. 4,
inscrita al Registre de la Propietat n. 1 de Manresa, al Volum 1224, Llibre 347, Foli 30,
Finca 8773 duplicada, Inscripció 9a, propietat del Sr. Josep Cortina Torner.
2n. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de
l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions el bé de propietat municipal
que ha estat permutat en virtut d’aquest acord, així com s’incorpori a l’esmentat
Inventari el bé immoble adquirit per l’Ajuntament en virtut de la permuta.
3r. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública, així com de tota aquella documentació que resulti necessària per a l’execució
dels anteriors acords.
4t. NOTIFICAR aquests acords a l’interessat i requerir-lo a comparèixer davant Notari
per atorgar la corresponent escriptura pública, en el dia i lloc que li serà comunicat des
d’aquest Ajuntament.”
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Annex
CLÀUSULES
Primera.
l'Ajuntament de Manresa permuta a favor del senyor JOSEP CORTINA TORNER, el qual accepta, la PLENA
PROPIETAT de 4/47enes parts de la finca descrita a l’Antecedent I, corresponents a les places d’aparcament n. 4,
5, 6 i 15-A, situada al Soterrani 1 de l’edifici del carrer Bernat de Sallent n. 2 de Manresa, i amb el gravamen de la
servitud descrita en el mateix Antecedent; si bé lliure de qualsevol altra càrrega, gravamen, arrendatari o ocupant,
amb l’excepció ja esmentada; i que ha estat valorada pels serveis tècnics municipals en DINOU MIL DOS-CENTS
TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS (19.232,34 Euros).
Segona.
El senyor JOSEP CORTINA TORNER, permuta a l'Ajuntament de Manresa, el qual accepta, totalment lliure de
qualsevol càrrega, gravamen, arrendatari o ocupant, la PLENA PROPIETAT de la finca descrita a l’Antecedent II
d’aquest document, situada al carrer Pedregar n. 4 de Manresa que ha estat valorada pels serveis tècnics
municipals en la quantia de DINOU MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
(19.232,34 Euros).
Tercera.
Seran a càrrec de cadascuna de les parts actuants en aquesta permuta la liquidació dels impostos legalment
exigibles per la transmissió dels béns que respectivament adquireixi.
Quarta.
Les despeses derivades dels actes d’atorgament d’escriptura pública i d’inscripció en el Registre d ela Propietat de
la present permuta seran assumits per l'AJUNTAMENT DE Manresa.
Cinquena.
Aquest conveni obliga les parts des del moment de la seva signatura. L’incompliment de qualsevol dels seus pactes
faculta la part complidora per exigir-ne la seva observança i, si escau, a reclamar indemnització pels danys i
perjudicis que poguessin haver-se ocasionat.

El senyor García i Comas explica que el dictamen fa referència a un acord de permuta i
diu que el senyor Cortina Torner és propietari d’una finca situada al carrer Pedregar,
número 4, al costat de les antigues escales d’accés al Carme.
Comenta que l’edifici en qüestió està qualificat com a espai lliure, d’ampliació de tot el
carrer i, per tant, és susceptible de ser expropiat o adquirit per Ajuntament de Manresa.
Explica que l'Ajuntament de Manresa disposa de tot un conjunt de places d’aparcament
en l’edifici del Bernat de Sallent, número 2 i que es va arribar a un acord de permutar-ne
quatre per la propietat del carrer Pedregar, número 4.
Diu que les valoracions que s’han fet permeten aquesta actuació, amb la qual es podrà
disposar d’aquest terreny i enderrocar l’edifici, a fi d’ampliar l’entorn del carrer del
Pedregar.
Demana, per últim, el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.3

INICIACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL,
PLAÇA HOSPITAL 10.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 8 d’abril
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PLAÇA
HOSPITAL 10, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que
disposa l’article 74.2 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme.
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L’objectiu d’aquesta Modificació és introduir millores en les determinacions del
planejament vigent que permetin assegurar una regeneració eficaç del teixit del nucli
antic de la ciutat en el sector de l’Hospital de Sant Andreu.
L'article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme disposa que "les
modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació".
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i següents del Reglament de
planejament urbanístic i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
En virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació del planejament general correspon
al Ple.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PLAÇA HOSPITAL
10, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l'article
125 del Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta
dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i
particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de
planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com en un
dels diaris de major circulació de la província.”
El senyor García i Comas exposa que aquest dictamen correspon a una modificació
del Pla General, que afecta a una finca de la plaça Hospital, número 10, a fi d’obtenir
una millor entrada al que serà el futur espai de l’antiga Anònima, que és l’actual
FECSA, amb la intenció de crear diferents accessos: un pel carrer de Sant Salvador,
que ja està previst en el Pla General; un altre pel carrer Alta Puigterrà; un altre per sota
de l’edifici del carrer Llussà, que estaria ubicat a la plaça de l’Hospital i seria a canvi
del que té previst el Pla General en la finca del costat, que està edificada, i, per tant, té
una certa dificultat d’execució.
Diu que en aquest punt és més senzill i, per tant, es tracta de reubicar els
aprofitaments que atorga aquesta finca i poder fer una obertura que faci més apropiat
l’accés a l’interior d’aquesta illa amb la plaça de l’Hospital.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.4

RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS FORMULADES PER DIVERSOS INTERESSATS
CONTRA L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL CERDANYA I APROVACIÓ
PROVISIONAL DE L’ESMENTAT PLA.

Tal com consta al començament de l’acta, aquest assumpte ha quedat retirat de la
sessió.
4.2

REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIV ITATS

4.2.1

RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT EL 4 DE NOVEMBRE
DEL 2002, ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL DEPARTAMENT DE
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER A L’ATORGAMENT A AQUESTA ADMINISTRACIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ DE FINS A 23.500 EUROS, DESTINADA AL MANTENIMENT DE
L’OFICINA DE GESTIÓ DE LA REHABILITACIÓ I AL DESENVOLUPAMENT DE LES
TASQUES D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT DURANT L’ANY 2002, A L’EMPARA
DEL PLA DE L’HABITATGE 2002-2005.

El senyor Empez i García s’incorpora a la sessió durant el debat d’aquest assumpte.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, de l’11 d’abril del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès de l’Ajuntament de Manresa per l’estat de conservació dels edificis
existents a la ciutat, la potenciació de la seva rehabilitació i la necessitat de coordinarse amb la Generalitat de Catalunya per fomentar les actuacions de conservació i
manteniment del parc d’habitatges.
Atès que, per les característiques del parc d’habitatges de la ciutat, l’Ajuntament de
Manresa ha adoptat diverses mesures per incentivar la conservació dels edificis en
l’àmbit del nucli antic, entre les quals destaca la constitució de la societat anònima
municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA, (FORUM,
SA) que té per finalitat gestionar el servei públic de la rehabilitació urbana del nucli
antic de la ciutat.
Vista la memòria presentada per FORUM SA, explicativa de les actuacions i activitats
desenvolupades durant l’exercici 2002, amb la finalitat d’acomplir amb l’objectiu social
que en va justificar la seva creació.
Atès que en els successius plans de l’habitatge establerts per la Generalitat de
Catalunya des de 1992, s’han previst ajuts específics destinats a la implantació de les
oficines de rehabilitació, com a actuació per al foment de la rehabilitació del parc
d’habitatges existent.
Vist que la Llei 25/1998, de mesures fiscals, administratives i d’adaptació a l’EURO del
Parlament de Catalunya, instrumenta com una forma àgil de concessió de les
subvencions, la possibilitat de signar convenis de col.laboració.
Atès que en data 4 de novembre de 2002 s’ha signat un conveni de col.laboració entre
l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, per mitjà del qual s’atorga a aquest Ajuntament una
subvenció de fins a 23.500 EUR, destinada al manteniment de l’oficina de gestió de la
rehabilitació i al desenvolupament de les tasques d’informació i assessorament durant
l’any 2002, a l’empara del Pla de l’habitatge 2002-2005.
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Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Ajuntament pot assumir
qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, sense que es
constati l’existència d’infraccions en redactat del conveni urbanístic objecte d’aquest
Dictamen.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Ignasi Perramon i Carrió, Regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, un cop
informat aquest dictamen per la Comissió Informativa i de Control de Serveis del
Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu i RATIFICAR el conveni de
col.laboració signat en data 4 de novembre de 2002, entre l’Ajuntament de Manresa i
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
per mitjà del qual s’atorga a aquest Ajuntament una subvenció de fins a 23.500 EUR,
destinada al manteniment de l’oficina de gestió de la rehabilitació i al desenvolupament
de les tasques d’informació i assessorament durant l’any 2002, a l’empara del Pla de
l’habitatge 2002-2005.”
CLÀUSULES
Primera.

Objecte

És objecte d’aquest conveni establir el marc de col.laboració entre les parts per al manteniment, i en el
seu cas, la implantació de l’oficina de gestió de la rehabilitació i pel desenvolupament de les tasques
d’informació i assessorament durant l’any 2002, a l’empra del Pla de l’habitatge 2002-2005.
Segona.

Quantia de la subvenció

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques a través de la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge abonarà a l'Ajuntament de Manresa les quanties corresponents per fer front a les actuacions
previstes en l’apartat anterior fins a un import màxim de 23.500’- Euros, (vint-i-tres mil cinc-cents), amb
càrrec a la partida pressupostària D/46010100/4311, d’acord amb les seves disponibilitats.
Tercera.

Condicions del pagament

L’efectivitat del pagament de la subvenció queda condicionada al lliurament previ dels fons pel Ministeri de
Foment a la Generalitat de Catalunya.
Quarta.

Pagament

1.

El pagament de la subvenció es realitzarà una vegada l'Ajuntament de Manresa hagi justificat la
realització de les activitats previstes mitjançant la presentació a la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge d’una memòria explicativa de les activitats. Aquesta memòria s’haurà de presentar abans
del 31 de desembre de 2002. S’hi farà constar les funcions de l’oficina, les tasques d’assessorament
i informació, i els tècnics contractats, el nombre d’expedients gestionats i les despeses anyals,
mitjançant la presentació dels originals de les factures acreditatives que corresponguin. Un cop
analitzada la documentació per part de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i determinada,
en el seu cas, la quantia exacta, s’iniciaran les actuacions per a ordenar el pagament.

2.

L'Ajuntament de Manresa resta obligat a facilitar tota la informació requerida en relació a les
activitats que són objecte del Conveni.

Cinquena.

Règim Jurídic

Aquest Conveni, per a tot el que no quedi estipulat en les clàusules anteriors, es regirà pel Capítol IX del
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
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Sisena.

Resolució controvèrsies

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

Vigència

La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i s’estendrà fins el moment en què s’hagin complert
per les parts les obligacions en aquest assumides.

El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i explica que dins del marc de
col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, pel que fa a
l’oficina de rehabilitació, aquest és el conveni que regula les obligacions que adquireix
l'Ajuntament de Manresa i també el finançament, per part de la Generalitat de
Catalunya, per tirar endavant aquesta activitat.
Diu que es produeix un petit increment respecte a l’any anterior, que permet ajudar a
finançar aquest servei que dóna la societat municipal Fòrum, S.A.
El senyor de Puig i Viladrich pregunta si l’import corresponent a l’exercici 2002 és el
mateix que es destinarà cada any fins al 2005 o bé si cada any s’haurà de signar
l’addenda econòmica sobre l’aportació que es dóna a l’Oficina de Rehabilitació.
El senyor Perramon i Carrió diu que està emmarcat dins del Pla d’Habitatge 20022005, però que habitualment hi ha un conveni que es va renovant cada any, amb el
que s’estableix una aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya.
Entén, per tant, que s’està aprovant el del 2002, que aquest format de conveni es va
reproduint cada any, i que implica que la societat municipal Fòrum, S.A. presenta una
memòria en la que explica la seva activitat que justifica la concessió de la subvenció.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA ENCARREGADA DE COORDINAR LA
FESTA MAJOR DE MANRESA 2003.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 24 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els actes
preparatoris per a la celebració de la Festa Major d'enguany.
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar la Festa Major 2003 buscant el més
ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col·laboració i la participació ciutadana.
Atès que la Regidoria de Cultura ha considerat, com altres anys, procedir a la creació
d'una Comissió per a l'organització de la Festa Major de Manresa que coordini les
tasques entre l'Associació Manresa de Festa i els diversos serveis municipals que
intervenen en els seus treballs preparatoris.
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació
d'òrgans de participació ciutadana.
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Atès l'informe emès pel Tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en
data 24 de març de 2003.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de coordinar la Festa Major de Manresa
2003, i que quedarà integrada per les següents persones:
PRESIDENT:
Ramon Fontdevila i Subirana,
(DNI 39325395)
Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura
VOCALS:
Membres de l’Associació Manresa de Festa:
·
·
·
·

Jesús Sagués Llombart
Ma. Dolors Gabarró Masats
Sònia Ortega Juncosa
Sílvia Rodríguez Sagués

(DNI 39344032)
(DNI 39335002)
(DNI 39359483)
(DNI 39339397)

TÈCNICS MUNICIPALS:
· Assumpta Bermúdez Sanz
· Jordi Cesar Serrano
· Carles Xavier Muñoz Tobias

- Cap de Grup de Festes i Cultura Popular- Representant de la Policia Local- Representant de la Policia Local-“

El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquest dictamen que aprova cada any el
Ple indica que l’estiu ja s’acosta, que la ciutat vol tornar a celebrar la Festa Major i que
perquè això sigui possible, més enllà dels tècnics municipals que es relacionen en el
dictamen i els d’altres unitats que de manera transversal, des de Manteniment,
recollida d’escombraries, Policia Local i tots els que convingui, es procurarà fer
possible un programa de festes, que no s’impulsa directament des de l'Ajuntament de
Manresa, sinó que ho fa una comissió la composició de la qual se sotmet a aprovació
en aquest Ple.
Explica que la comissió està formada per membres de l’Associació Manresa de Festa,
que aquest any el president d’aquesta Associació és el senyor Jesús Sagués i
Llombart, el qual n’era el secretari l’any passat; els vocals són les senyores Maria
Dolors Gabarrós Masats, Sònia Ortega Juncosa i Sílvia Rodríguez Sagués. Respecte
a aquesta última vocal comenta que s’incorpora aquest any a la comissió i que cal
deixar constància de l’agraïment al qui va ser president de la comissió senyor Xavier
Victori, que aquest any deixa de formar-ne part.
Manifesta que les dates d’aquest any són bones dins del calendari per a la Festa Major
i que són absolutament tradicionals: 30, 31 d’agost i 1 de setembre.
Acaba la seva exposició expressant el seu desig que es trobin d’una manera o altra
tots plegats a finals d’agost en un ambient absolutament festiu, gràcies a la comissió.
Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
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El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen, ja que
espera que gràcies a la comissió sigui una Festa Major meravellosa.
Demana que s’expliqui la causa per la qual en la comissió hi ha el cap de grup de
festes i dos representants de la Policia Local. Manifesta, al respecte que no té res en
contra de la Policia Local, però creu que, si es tracta d’una qüestió de seguretat o de
coordinació, potser hauria sigut bo invitar a participar-hi els Mossos d’Esquadra, per a
un funcionament coordinat.
Opina que és desequilibrat que hi hagi un tècnic de Cultura i dos representants de la
Policia Local.
El senyor Fontdevila i Subirana respon que quan llegeix aquests dictàmens oficials
preparatoris de la Festa Major en els que es diu que és Ajuntament de Manresa qui vol
celebrar la Festa Major, pensa que és tot molt oficialista.
Quant a les persones que participen en la comissió, ell és el primer en pensar que la
comissió peca de curta i, per això, fins i tot, alguns anys es procura que el programa
reflecteixi que hi ha molta més gent implicada: de la neteja, del protocol, i de
presidència, que intenten ser al darrera de la Festa Major.
Explica que tradicionalment formaven part de la comissió un tècnic de Cultura i un de
la Policia Local, aquest últim encarregat d’impulsar els informes d’allò que, dins dels
paràmetres de les Ordenances de Manresa, es pot fer o allò que es desaconsella.
Diu que el tècnic de la Policia Local que s’ha encarregat d’aquesta tasca durant anys
és el senyor Carles Xavier Muñoz, que és sergent en aquest moment, i a poc a poc, i a
mesura que ha anat assumint noves competències, obligacions i horaris diferents, que
no li permeten assistir sempre a les reunions que es fan de nit a l'Ajuntament, s’ha
anat incorporant a la comissió un nou agent de la Policia Local, que és el senyor Jordi
César, que ja és el quart any que assisteix a les reunions, però que encara no acaba
d’assumir totes les responsabilitats, perquè encara, d’alguna manera, el vetlla, des de
la seva condició de sergent, el senyor Carles Xavier Muñoz.
Diu que el resultat d’aquesta situació és que la relació de membres de la comissió
queda descompensada pel fet que en formen part dos membres de la Policia Local i
un de Cultura, malgrat que, a la pràctica, el qui hi serà més en la preparació fins que
no s’arribi al mes d’agost serà el senyor Jordi César i, després, contrastant-se en
horaris de la Policia Local, amb el senyor Carles Xavier Muñoz.
Manifesta que aquesta és l’explicació de l’existència de dos membres de la Policia
Local i insisteix en el fet que hi ha molts més tècnics municipals implicats en aquesta
tasca, que pertanyen a l’àrea dels Serveis a la Persona, Presidència i Protocol,
especialment, però també als serveis de neteja.
Diu que totes aquestes persones que participen en la preparació de la Festa Major no
apareixen en el dictamen i que, recollint el suggeriment del senyor de Puig, potser
seria bo incorporar-los, tal com es fa amb el programa de la Festa Major.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre,
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els
presents.
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5.1.2

DESIGNACIÓ AMB EL NOM DE PASSATGE DE SINERA LA VIA PÚBLICA UBICADA
ENTRE EL CARRER PRUDENCI COMELLAS I LA CARRETERA DE CARDONA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 24 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Aquest Ajuntament té la voluntat d’atorgar nom a la via pública ubicada entre els
carrers Prudenci Comellas i Carretera de Cardona, segons es grafia en el plànol
adjunt.
Donada la seva proximitat al Passeig de Salvador Espriu, i en record a aquest i a la
seva obra literària, aquest Ajuntament creu convenient denominar oficialment
l'esmentat tram amb el nom de “Passatge de Sinera” transposició del nom d'Arenys,
poble d'on provenia tradicionalment la família de l’escriptor i que apareix sota aquest
concepte de Sinera com la pàtria, el poble en sentit ampli, ètnic, polític i utòpic.
L'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana estableix que cada
una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
L'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació de les vies públiques
podrà ser d'ofici o a instància de part, corres ponent en ambdós casos al Ple Municipal
l'adopció de l'acord definitiu.
L'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic.
Vist l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en data
24 de març de 2003.
El Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Designar amb el nom de "Passatge de Sinera" a la via pública ubicada entre
els Carrers Prudenci Comellas i Carretera de Cardona, segons es grafia en el plànol
adjunt.
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al
passatge esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.”
5.1.3

PROLONGACIÓ DELS CARRERS VERGE DE LAS ANGUSTIAS, PIRINEU,
MONTALEGRE, COLLBAIX I SANT ANTONI ABAT, I DENOMINACIÓ DE DIVERSOS
NOUS CARRERS I TRAMS DE CARRERS DEL MATEIX SECTOR.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 14 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
“Arran de l’aprovació del Pla Especial dels Ametllers, relatiu a una zona de nova
edificació i anticipant-nos a les futures necessitats que es generaran per als nous
veïns que hi establiran el seu domicili, aquest Ajuntament ha iniciat els tràmits per tal
de regularitzar el nomenclàtor sorgint.
Tal i com es pot deduir dels plànols adjunts, sorgeixen una sèrie de vials que, en
alguns casos plantegen l’ampliació dels antics noms i, en d’altres, apareixen com a
nova denominació.
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Amb la voluntat de donar coherència al nomenclàtor d’aquest sector, i amb el vistiplau
de l’Associació de Veïns, es vol mantenir la temàtica relativa a muntanyes i cims.
L'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana estableix que cada
una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
L'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació de les vies públiques
podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple Municipal
l'adopció de l'acord definitiu.
L'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic.
Vist l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en data
14 d’abril de 2003.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Prolongar el carrer de la Verge de las Angustias fins a la seva confluència
amb el nou tram del carrer del Pirineu.
SEGON.- Prolongar el carrer del Pirineu fins a la seva confluència amb els carrers de
la Pica d’Estats i de Guillem Catà i el nou tram del carrer de Collbaix.
TERCER.- Prolongar el carrer de Montalegre fins a la confluència amb el nou tram de
carrer del Pirineu.
QUART.- Prolongar el carrer de Collbaix, fins la seva confluència amb el carrer de la
Pica d’Estats i nou tram del carrer del Pirineu.
CINQUÈ.- Prolongar el carrer de Sant Antoni Abat fins a la seva confluència amb el
nou tram de carrer del Pirineu.
SISÈ.- Denominar el nou carrer, que sorgeix entre el nou tram de carrer de Collbaix i
l’Avinguda de Joncadella, amb el nom de carrer de la Serra de Busa.
SETÈ.- Denominar el nou carrer, que sorgeix entre els carrers de Sant Antoni Abat i
carrer del Cadí, amb el nom de Passatge dels Rasos de Peguera.
VUITÈ.- Denominar el tram de carrer existent entre els carrers de la Verge de las
Angustias i de Montalegre amb el nom de Passatge de Coll de Jou.
NOVÈ.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als
carrers esmentats, per part dels serveis tècnics municipals c orresponents.”
5.1.4

DESIGNACIÓ AMB ELS NOMS ORENETES, TÓRTORES, ROSSINYOLS,
ESTORNELLS I PASTORELLES, DELS CARRERS QUE CONFIGUREN LA
BARRIADA DE LA BELLAVISTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 14 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
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“Aquest Ajuntament té la voluntat d’atorgar nom als carrers que configuren la barriada
Bellavista ja que fins ara no tenen cap tipus de denominació oficial.
Donat que seria interessant que els carrers de tota la barriada seguissin una mateixa
temàtica, aquest Ajuntament, amb el vistiplau dels veïns, creu convenient denominarlos amb noms d’ocells i que serien els següents:
-

Carrer de les orenetes
Carrer de les tórtores
Carrer dels rossinyols
Carrer dels estornells
Carrer de les pastorelles

L'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana estableix que
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
L'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació de les vies
públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple
Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
L'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic.
Vist l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en
data 14 d’abril de 2003.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Designar amb el nom d’ocells que a continuació es relacionen, els carrers
que configuren la barriada de la Bellavista i que es grafien en el plànol adjunt:
-

Carrer de les orenetes
Carrer de les tórtores
Carrer dels rossinyols
Carrer dels estornells
Carrer de les pastorelles

SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als
carrers esmentats, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.”
El senyor Fontdevila i Subirana exposa que posar noms a carrers, passatges o
places forma part del capítol d’honors i distincions de la nostra ciutat.
Diu que es formalitza un nom per a un tram o tros de la ciutat i fa tres advertiments:
per una banda, normalment, quan l’àrea dels Serveis a la Persona posa noms als
carrers, dins del règim d’honors i distincions, ho fa a instància del departament
d’Urbanisme, que és qui planteja la necessitat de fer-ho quan s’urbanitza o quan cal
actualitzar aspectes de la urbanització.
Comenta que les denominacions es fan consensuadament amb les persones que
viuen en el sector afectat o, si més no, els seus representants veïnals n’han d’estar al
cas i sempre es procura que hi hagi acord.
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Manifesta, així mateix, que també se cerca un acord polític, perquè és bo que tot el
que fa referència als honors i distincions tingui el consens de tots els representants
públics.
Diu que, en aquest sentit, fa mesos que es parla de noms de carrers en el
departament dels Serveis a la Persona, i s’ha aconseguit, si més no, el consens dels
assistents més regulars, com són ara, la senyora Carina Rius, del GMPP; la senyora
Rosa Maria Riera, del GMCiU; el senyor Mora, del GMIC-V; el senyor Empez, la
senyora Anna Torres i el doctor Irujo, del GMS; i ell mateix.
Anuncia que en propers Plens es presentaran més propostes de denominacions de
carrers i explica els tres dictàmens d’avui dient respecte al primer d’ells que és el més
petit i que correspon al Passatge Sinera, que és singular perquè només té un número i
va des de la gasolinera situada al costat de la Caserna de la Guàrdia Civil fins al carrer
del darrera, que és el Prudenci Comellas, per on abans circulava el carrilet o ferrocarril
econòmic de Manresa a Berga.
Diu que aquest tram tan curt podria tenir el nom de Salvador Espriu, per ser la
continuació del passeig que porta aquest nom, però no és així, està estroncat per un
espai de zona verda que no permet la continuïtat numèrica del carrer.
Comenta que, tenint en compte que dins dels Serveis a la Persona hi ha alguns
regidors que vénen del gremi de la filologia, els va fer gràcia donar-hi una continuïtat
una mica més críptica en el sentit de passar del passeig de Salvador Espriu al
passatge de Sinera, que és la manera espriuana de referir-se al seu poble nadiu:
Arenys, ja que aquest nom llegit del revés sona com Sinera.
Diu que només hi ha un habitatge en aquell carrer, que no ha tingut cap problema,
malgrat que es tracta d’una sigularitat, i potser no hi ha gaire més pobles o ciutats que
tinguin un carrer amb aquesta denominació.
En relació amb el segon dictamen, diu que les denominacions de carrers a què fa
referència són conseqüència del creixement que ha experimentat el sector del costat
del barri de Mion-Puigberenguer i que el Pla Especial dels Ametllers ha generat el
desplegament de carrers, unes noves necessitats i, en la major part dels casos,
consisteix en prolongar els carrers que ja existien.
Explica amb més detall les denominacions dient que es prolonga el carrer Verge de las
Angustias, respectant el nom en castellà que van demanar fa molts anys els veïns, fins
a la seva confluència amb un nou tram del carrer Pirineu; es prolonga també el carrer
Pirineu fins a la seva confluència amb el carrer de la Pica d’Estats i Guillèm Catà; el
Montalegre, fins a la seva confluència amb el carrer Pirineu; i el carrer Collbaix, fins als
carrers de la Pica d’Estats i Pirineu.
Diu que aquestes prolongacions de carrers, juntament amb el de Sant Antoni Abat,
que també es prolonga, no representen cap novetat, sinó que és fruit del sentit comú i
de les converses mantingudes entre un conjunt de regidors i representants
d’Urbanisme.
Informa que també es denomina amb un nou nom un carrer que sorgeix entre el nou
tram de carrer de Collbaix i l’Avinguda de Joncadella, amb el nom de carrer de la Serra
de Busa, i que s’ha contrastat amb els veïns; un nou carrer entre els carrers de Sant
Antoni Abat i el carrer del Cadí, amb el nom de Passatge dels Rasos de Peguera; i
finalment un nou tram de carrer existent entre el de Verge de las Angustias i de
Montalegre amb el nom de Coll de Jou.
Acaba l’explicació dient que en el darrer punt del dictamen s’ordena la col.locació de
les plaques i retolacions corresponents.
Diu que per als qui no vénen mai a les reunions, pot semblar una cosa ràpida i
ingènua, però obliga a una certa pluja d'idees i es contrasta amb el territori i, de
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vegades, s’esmenen les propostes per part dels representants veïnals i, inspirats per la
voluntat que tot lligui, s’accepten canvis com el del “coll” o el “puig”.
Finalment, quant al tercer dictamen, diu que fa referència al barri de la Bellavista, més
amunt de la Catalana, que és un sector que mai havia tingut noms de carrers i se’ls va
proposar que el conjunt de vials que hi havia responguessin a una cosa més bucòlica i,
seguint l’exemple del Comtals, on es van posar noms de plantes, es va suggerir la
denominació amb noms d’ocells.
Explica que es va celebrar una reunió amb els veïns afectats per plantejar-los aquesta
proposta que els va fer molta il.lusió i que en aquesta reunió es van suggerir nous
noms d’ocells que encara són més propis de la zona.
Manifesta que tots han après alguna cosa d’aquesta experiència i que els noms
proposats són el de les orenetes, les tórtores, els rossinyols, els estornells i les
pastorelles, que és el més singular de tots, amb els quals es donarà nom als vials
d’aquell barri, sabent que els veïns insistiran sempre en una denominació d’origen,
consistent en que al costat del nom del carrer es farà constar sistemàticament “barri de
la Bellavista, 08240 Manresa”.
Espera que en un proper Ple es puguin proposar uns quants nom més, que ja estan
consensuats i demana el vot afirmatiu dels membres presents als dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents, pel que esdevenen
en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

ÀREA D’HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
6.1.1

ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I
OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que
s’especifiquen:
Sol·licitant: FERNANDA GUITART ROSA
Expedient: OBM/2003000025 – ICB/000015
Descripció obres: Consolidació del sostre d’una sala menjador, al C/.
Sobrerroca, 9
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP M. SOLER BONET, en representació del CASAL FAMILIAR
RECREATIU
Expedient: OBM/2003000202 – ICB/000129
Descripció obres: Adequació lavabo per a minusvàlids. Obertura de nova porta,
situació sanitaris segons format al C/. Sabateria, 3-5
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Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAFAEL MUDARRA GOMEZ
Expedient: COM/2003000130 – ICB/000022
Descripció obres: Reformar cuina i bany i canviar sol al C/. d’Urgell, 38
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEFA SORIANO CAPACETE
Expedient: COM/2003000162 – ICB/000028
Descripció obres: Pintar façana al carrer Cap del Rec, 20
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: EULÀLIA NOGUERA LLOPART
Expedient: COM/2003000186 – ICB/000029
Descripció obres: Adequació de la instal·lació elèctrica al C/. Hospital, 20-2n.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN CARLES TENESA SANZ
Expedient: COM/2003000152 – ICB/000025
Descripció obres: Condicionaments de l’interior de l’habitatge a la Plaça
Hospital, 3-1r.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ABDELLAH ESSAHLI
Expedient: COM/2003000160 – ICB/000027
Descripció obres: Posar rajoles i fer el terra nou al local situat al C/. Sant
Andreu, 29-baixos.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost les
construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o
de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article
4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: FERNANDA GUITART ROSA
Expedient: OBM/2003000025 – ICB/000015
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Descripció obres: Consolidació del sostre d’una sala menjador, al C/.
Sobrerroca, 9
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP M. SOLER BONET, en representació del CASAL FAMILIAR
RECREATIU
Expedient: OBM/2003000202 – ICB/000129
Descripció obres: Adequació lavabo per a minusvàlids. Obertura de nova porta,
situació sanitaris segons format al C/. Sabateria, 3-5
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAFAEL MUDARRA GOMEZ
Expedient: COM/2003000130 – ICB/000022
Descripció obres: Reformar cuina i bany i canviar sol al C/. d’Urgell, 38
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEFA SORIANO CAPACETE
Expedient: COM/2003000162 – ICB/000028
Descripció obres: Pintar façana al carrer Cap del Rec, 20
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: EULÀLIA NOGUERA LLOPART
Expedient: COM/2003000186 – ICB/000029
Descripció obres: Adequació de la instal·lació elèctrica al C/. Hospital, 20-2n.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN CARLES TENESA SANZ
Expedient: COM/2003000152 – ICB/000025
Descripció obres: Condicionaments de l’interior de l’habitatge a la Plaça
Hospital, 3-1r.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ABDELLAH ESSAHLI
Expedient: COM/2003000160 – ICB/000027
Descripció obres: Posar rajoles i fer el terra nou al local situat al C/. Sant
Andreu, 29-baixos.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.2

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que
s’especifiquen:
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Sol·licitant: ROSA SERRA MATEU, en representació de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL CARRER BERNAT DE CABRERA NÚMS. 10-14
Expedient: OBM/2003000175 - ICB/000032
Descripció obres: Reparar voladís de la façana i les rajoles dels balcons, al C/.
Bernat de Cabrera, 10-14
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN CERAROLS TARRES, en representació de la COMUNITAT
DE VEÏNS DEL CARRER LLUÍS ARGEMÍ DE MARTÍ NÚM. 5
Expedient: OBM/2003000029 - ICB/000016
Descripció obres: Arranjament de façana, fissures impermeabilització i bigues,
al C/. Lluís Argemí de Martí, 5.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANNA M. PUJOL COSTA
Expedient: COM/2003000197 - ICB/000037
Descripció obres: Revestiment de monocapa al C/. Viladordis, 11
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON DUOCASTELLA CARRAZAS
Expedient: COM/2003000195 - ICB/000036
Descripció obres: Pintar façana a la Cra. de Vic, 157
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: OSCAR ARRONIZ PLA
Expedient: COM/2003000174 - ICB/000033
Descripció obres: Pintar façana al C/. Fonollar, 46
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL PUIG, en representació d’ASEPEYO MUTUA
D’ACCIDENTS DE TREBALL
Expedient: COM/2003000147 - ICB/000023
Descripció obres: Pintar façana al C/. Circumval·lació, 2 i 4
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: OLIVIA JUBERT FRANCES, en representació de la COMUNITAT
DE PROPIETARIS DEL CARRER MOSSEN SERAPI FARRÉ, NÚMS. 30-32
Expedient: COM/2003000150 - ICB/000006
Descripció obres: Arranjament balcons de la façana principal, al C/. Mossèn
Serapi Farré, 30-32.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 2 de l’article 4 bis de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 %
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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.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article
4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: ROSA SERRA MATEU, en representació de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL CARRER BERNAT DE CABRERA NÚMS. 10-14
Expedient: OBM/2003000175 - ICB/000032
Descripció obres: Reparar voladís de la façana i les rajoles dels balcons, al C/.
Bernat de Cabrera, 10-14
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN CERAROLS TARRES, en representació de la COMUNITAT
DE VEÏNS DEL CARRER LLUÍS ARGEMÍ DE MARTÍ NÚM. 5
Expedient: OBM/2003000029 - ICB/000016
Descripció obres: Arranjament de façana, fissures impermeabilització i bigues,
al C/. Lluís Argemí de Martí, 5.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANNA M. PUJOL COSTA
Expedient: COM/2003000197 - ICB/000037
Descripció obres: Revestiment de monocapa al C/. Viladordis, 11
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON DUOCASTELLA CARRAZAS
Expedient: COM/2003000195 - ICB/000036
Descripció obres: Pintar façana a la Cra. de Vic, 157
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: OSCAR ARRONIZ PLA
Expedient: COM/2003000174 - ICB/000033
Descripció obres: Pintar façana al C/. Fonollar, 46
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL PUIG, en representació d’ASEPEYO MUTUA
D’ACCIDENTS DE TREBALL
Expedient: COM/2003000147 - ICB/000023
Descripció obres: Pintar façana al C/. Circumval·lació, 2 i 4
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: OLIVIA JUBERT FRANCES, en representació de la COMUNITAT
DE PROPIETARIS DEL CARRER MOSSEN SERAPI FARRÉ, NÚMS. 30-32
Expedient: COM/2003000150 - ICB/000006
Descripció obres: Arranjament balcons de la façana principal, al C/. Mossèn
Serapi Farré, 30-32.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens
número 6.1.1 i 6.1.2 directament a votació i s'aproven per unanimitat dels 24 membres
presents, pel que esdevenen en acords plenaris amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.1.3

APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT DE TARIFES PER A LA VENDA DE
TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS CORRESPONENTS ALS CATÀLEGS DE LES
EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL EL CASINO.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 11 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
“Amb motiu de la propera inauguració del Centre Cultural El Casino, on es preveu
programar exposicions de gran format que s'acompanyaran amb catàlegs sobre el
tema de l'exposició, es fa necessària l'aprovació d'un preu públic per a la venda
d'aquests catàlegs.
Es preveu que l'edició dels catàlegs es pugui efectuar en dos formats diferents.
La Cap de Secció d'Hisenda ha emès la corresponent memòria econòmic financera,
segons la qual els preus proposats s'ajusten al que s'estableix a la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment l'establiment de tarifes per a la venda de textos,
publicacions i impresos següents:
1.

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS

Epígraf
3
Catàlegs de les exposicions del Centre Cultural El Casino
3.1
Catàleg de gran format ........................................................
3.2
Catàleg de petit format ........................................................

Tarifa
18,00
9,00

SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en
vigor el dia següent a la seva publicació.”
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El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i explica que està a punt d’entrar en
funcionament el Centre Cultural del Casino, on hi ha la intenció de fer-hi exposicions.
Diu que, per poder vendre els catàlegs d’aquestes exposicions, s’ha de crear un preu
públic i, per tant, s’ha decidit fer-ne dos diferents: un per a les exposicions de gran
format, de 18 euros, i un altre per a les exposicions de petit format, de 9 euros.
Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3
GMERC i 2 GMPP) i 7 abstencions (GMCiU), pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
6.1.4

RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PER DIVERSOS
INTERESSATS CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE LES QUOTES DERIVADES DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS D’APLICACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
ANOMENADA PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DEL CARRER MESTRES
CABANES”.

Tal com consta al començament de l’acta, aquest assumpte ha quedat retirat de la
sessió.
6.1.5

MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DEL 18 DE DESEMBRE DEL 2000, SOBRE
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT DE MANRESA, EN EL SENTIT D’APLICAR
LA FÓRMULA DE REVISIÓ DEL CONTRACTE DE MANERA MENSUAL; APLICAR LA
REVISIÓ DEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL SETEMBRE DEL 2000 I EL MARÇ DEL
2002; I RECONÈIXER ELS CRÈDITS NECESSARIS PER COBRIR LES DIFERÈNCIES
ECONÒMIQUES
QUE
SE’N
DERIVEN
A
L’ENTITAT
DRAGADOS
Y
CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 3 d’abril del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 1997, va
adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa a favor de
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982.
Per acord plenari de data 18 de desembre de 2000 es va aprovar l’única revisió de
preus del contracte fins al moment, essent necessària la modificació d’aquest acord a
la vista dels informes emesos per la cap de secció d’Hisenda que figuren a l’expedient
i dels escrits presentats per l’adjudicatària.
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 3 d’abril de
2003 en relació amb la revisió de preus d’aquest contracte.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD

49

PRIMER. Modificar l’acord adoptat pel ple de la corporació en sessió que va tenir lloc
el dia 18 de desembre de 2000, pel qual s’aprovava la revisió de preus del contracte
de serveis consistent en el manteniment i conservació de les instal·lacions
d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa, en el sentit d’aplicar la
fórmula de revisió del contracte de manera mensual.
SEGON. Reconèixer un crèdit a favor de l’entitat DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 9.681,40 €, corresponents a la diferències
existents entre allò facturat mensualment i els preus aplicables conforme a cada
revisió mensual d’acord amb els quadres adjunts al present acord com annex I i pel
període comprès entre els mesos de març de 1999 i agost de 2000 (ambdós inclosos).
TERCER. Revisar els preus del contracte de serveis consistent en el manteniment i
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de
Manresa, de manera mensual per al període de temps comprès entre el mes de
setembre de 2000 i el mes de març de 2002, ambdós inclosos, d’acord amb el
desglossat que s’adjunta al present acord com annex II.
QUART. Reconèixer un crèdit a favor de l’entitat DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 31.842,87 €, corresponents a la diferències
existents entre allò facturat mensualment i els preus aplicables conforme a cada
revisió mensual, pel període comprès entre el mes de setembre de 2000 i el mes de
març de 2002, ambdós inclosos .”
El senyor Canongia i Gerona pren novament la paraula i diu que aquest dictamen és
una mica curiós perquè fa referència a una revisió de preus que ja es va aprovar el 18
de desembre de l’any 2000, quan l’empresa concessionària del manteniment de
l’enllumenat públic SICE va presentar un requeriment segons el qual, acollint-se a una
Llei de l’any 1964, entenia que el càlcul de la revisió de preus s’havia de fer
mensualment en lloc d’aplicar-la anyalment.
Diu que, un cop consultats els arxius històrics, s’ha vist que efectivament aquest
paràgraf de la Llei encara és vigent i, per tant, l’esmentada empresa té raó.
Manifesta que, en conseqüència, cal replantejar la revisió de preus aprovada al
desembre del 2000, que tindrà com a resultat una diferència a favor de l’empresa, de
9.600 euros, i fer les liquidacions des del mes de setembre del 2000 fins al 2002, que
significarà 31.842 euros.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.6

RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE DE L’1 D’ABRIL DEL 2003,
RELATIVA A LA SOL.LICITUD DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE
L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES A L’AGÈNCIA ESTATAL
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA, I SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA DE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA
CONTINUACIÓ EN L’ESMENTADA DELEGACIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 11 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
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“En aquest Ajuntament es va assumir la gestió censal de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques a partir de l'1 de gener de 1996, en base a les previsions contingudes al
RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'IAE i es
regula la delegació de competències en matèria de gestió censal del mateix.
Tanmateix, la disposició addicional 12a, apartat 1, de la llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que:
Las entidades que, de acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 243/1995, de 17
de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de
gestión censal de dicho impuesto, puedan solicitar la delegación de competencias
en materia de gestión censal y que deseen asumir dicha competencia en 2003,
deberán adoptar el oportuno acuerdo y presentar la correspondiente solicitud ante
el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria antes del 15 de abril de 2003.
La solicitud deberá presentarse incluso en los casos en que la entidad tenga
asumida la competencia citada en 2002, entendiéndose en otro caso que se
renuncia, con efectos de 1 de julio de 2003, al ejercicio por delegación de dicha
competencia.
En data 19 de març de 2003 el Departament de Gestió Tributària de l'Agència
Tributària va informar a aquest Ajuntament en relació a les característiques de la
gestió de l'impost a partir del dia 1 de juliol de 2003.
Per tal de poder sol·licitar la continuïtat en la gestió de l'impost abans del dia 15 d'abril
de 2003, en data 1 d'abril de 2003, i a proposta del regidor delegat d'Hisenda, l'Alcalde
president va resoldre "Sol·licitar al Departament de Gestió Tributària de la Agència
Estatal d'Administració Tributària la continuació en la delegació de la gestió de l'impost
sobre activitats econòmiques".
L'article 22.2.g de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix que és competència del ple de la Corporació l'acceptació de la delegació de
competències efectuada per altres Administracions Públiques.
El Regidor Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Ratificar la resolució de l'Alcalde - president, de data 1 d'abril de 2003
esmentada, relativa a la sol·licitud de la delegació de competències de l'impost sobre
activitats econòmiques a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
SEGON: Sol·licitar al Departament de Gestió Tributària de la Agència Estatal
d'Administració Tributària la continuació en la delegació de la gestió de l'impost sobre
activitats econòmiques.”
El senyor Canongia i Gerona pren novament la paraula i explica que d’acord amb la
nova Llei d’hisendes locals aquest any s’havia de demanar explícitament la gestió de
l’Impost d’Activitats Econòmiques, cosa que l'Ajuntament de Manresa ja venia fent fins
ara.

51

Diu que, malgrat que reconeix que això suposa un cert enrenou, creu que cal continuar
gestionant aquest impost, almenys durant els dos o tres propers exercicis, per veure
realment com funciona.
Manifesta que la decisió sobre si es considera bo per a les arques municipals, per la
gestió que això implicaria o per la simplificació de costos que podria suposar donar-ho
a l’Agència Tributària, l’haurà de prendre qui hi estigui al front, però creu que no és bo
canviar-ho en aquest moment.
Comenta que, com que s’havia de resoldre abans de l’1 d’abril, l’alcalde ha hagut de
dictar la resolució respecte a la qual ara es demana la ratificació pel Ple.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 6.1.7 i 6.1.8 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
6.1.7

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ AL SERVEI DE
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2001 A LA
CONCESSIONÀRIA EMPRESA CASTELLÀ, S.A., DE 80.101,75 EUROS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'escrit presentat pel Sr. Francesc Ledesma Fernández en nom i representació de
l'entitat EMPRESA CASTELLÀ, SA, acompanyant memòria de l'explotació del servei
públic de transports urbans corresponents a l'exercici 2001, d'acord amb el que
estableix la clàusula 21.4.b) del plec de condicions de la concessió.
Atès que, d'acord amb aquesta clàusula, en base a l'anterior declaració l'Ens
concedent ha de procedir a practicar la liquidació definitiva de la subvenció de
l'exercici.
Vist l'informe emès pel Cap del Servei d'obres i manteniment, segons el qual:
- aquesta proposta es basa en un compte d’explotació obtingut actualitzant per separat
les diferents partides des de l’any 1990 i no mitjançant la fórmula polinòmica recollida
en el plec de condicions (aquesta fórmula no es corresponia a l’estructura del
pressupost de l’oferta presentada per Empresa Castellà S.A., i a més, com no estava
prevista la seva actualització aquesta diferència s’ha anat agreujant amb el temps.
Aquest fet impossibilita actualitzar de manera correcta el pressupost d’explotació ja
que el pes de cada partida no es correspon al seu valor real).
- alguns dels criteris d’actualització recollits en la proposta no es corresponen
exactament amb els contemplats en el plec de condicions.
Malgrat això, i atès que:
- la revisió del compte d’explotació fet de manera global mitjançant una fórmula
polinòmica ha de donar el mateix resultat que la suma de les revisions de cada partida
d’aquest compte pel seu corresponent coeficient d’actualització (sempre que el pes
relatiu de cada partida estigui correctament recollit en la fórmula polinòmica).
- les modificacions fetes en els criteris d’actualització s’ajusten millor a la realitat del
servei.
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- el resultat econòmic corresponent a aquestes modificacions és clarament favorable
a l’Ajuntament.
- aquesta proposta de liquidació està elaborada a partir dels mateixos criteris emprats
per les liquidacions dels exercicis 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000.
proposo que sigui acceptada la proposta de liquidació presentada per l’empresa
Castellà per un import de 80.101,75 € i recollida en l’annex 3.
- D’acord amb l’informe emès pels Serveis Jurídics, en relació a la instància presentada
per l’empresa concessionària sobre l’impacte de la modificació del règim de prorrata
de l’IVA, s’han procedit a aplicar les correccions oportunes a conseqüència de les
deduccions de l’IVA que actualment no es poden practicar, amb finalitat de garantir
l’equilibri econòmico-financer de la concessió, correccions que ascendeixen a un total
de 22.147,57 euros.
Vist l’annex 1 a l’esmentat informe, justificatiu del càlcul de les despeses d’explotació
del servei públic de transport urbà de viatgers corresponent a l’exercici 2001.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Per tant, es procedeix ara al càlcul de la liquidació definitiva.
1.- Pressupost d’explotació
A la memòria aportada, l'entitat presenta el pressupost d'explotació de la concessió,
que es resumeix com segueix:

DESPESES
1.2.3.4.5.6.7.-

Retribucions de personal ................................................................
Seguretat Social (quota empresarial) ..............................................
Carburants ......................................................................................
Assegurances vehicles ....................................................................
Amortitzacions vehicles (autobusos) ...............................................
Treballs, subministres, serveis exteriors i despeses generals ........
Altres amortitzacions d’inversions de primer establiment ................

441.481,34
143.122,76
141.100,99
58.892,89
73.206,90
125.577,37
10.060,10

Total: ........................................................................................................

993.442,35

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

99.344,24

TOTAL DESPESES D’EXPLOTACIÓ .....................................................

1.092.786,59

INGRESSOS
Bitllets individuals ....................................................................................
Targetes multiviatge (t.normals) ..............................................................
Targetes multiviatge (t.jubilats) ................................................................
Targetes T.-MES .....................................................................................
Publicitat vehicles ....................................................................................

344.165,37
194.525,78
0
3.647,92
10.855,78

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ ....................................................

553.194,85
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2.-Subvenció incentiu a la gestió de la concessionària
Segons la clàusula 21.5 del plec de condicions, aquesta subvenció s'atorgarà sempre
que es produeixi una millora del rati anual de viatgers transportats per quilòmetre de
servei.
El rati corresponent a l’exercici 2000 va ser:
1.582.784
Viatgers /Km . servei =
= 3,913
404.484
I el corresponent a 2001:
Viatgers /Km . servei =

1.594.215
= 3,978
400.796,6

El rati de l'exercici 2001 és superior al de 2000, i per tant procedeix reconèixer una
subvenció complementària en concepte d'incentiu a la gestió de la concessionària,
segons la fórmula següent:
Si = T x V x 0,40
essent:
Si = Subvenció-incentiu a la gestió de la concessionària.
T=

Recaptacio total per viatgers exercici T
Total viat gers transportats exercici T

 viatgers exercici t - 1

V = Viatgers transportats exercici T - 
x Km. servei exercici t 
 Kms. servei exercici t - 1


Així la subvenció corresponent a l’exercici 2000 serà:
Si =

542.339,07
1.582.784

x 1.594.215- 
x 400.796,6 x0,40 = 3.518,96euros
1.594.215
 404.484


3.- Prorrata IVA
Ingressos línies urbanes = 553.194,85 euros
Subvenció total: 565.528,27 euros

IVA no deduible =

565.258,27
= 50,54 %
553.194,85 + 565.258,27

Base imposable IVA = 273.890,51 euros
IVA suportat = 43.822,48 euros
Prorrata IVA = 43.822,48 x 50,54 % = 22.147,57 euros
Total prorrata IVA = 22.147,57 euros
4.- Preu unitari/Km de servei
Per a l'exercici 2001 el preu unitari per quilòmetre de servei ha estat:
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Despeses fixes ........................................................................................
824.466,08
Personal, assegurances, amortitzacions i altres despeses + 10 % B.I.
Despeses variables
268.320,49
(Combustibles, lubricants, pneumàtics, conservació i reparació + 10 % B.I.)
TOTAL .....................................................................................................
Preu unitari /Km. servei =

1.092.786, 59
= 2,726537
400.976,6

Retribucio variable /Km. servei =

1.092.786,59

euros /Km. servei

268.320,49
= 0,669468 euros/ Km. servei
400.796,6

5.-Liquidació de la subvenció
De conformitat amb la clàusula 21.3, la subvenció per garantir l'equilibri financer de la
concessió es determina d'acord amb la fórmula següent :
S = (K x P) - Iv - Ip
essent
S = Subvenció al dèficit d'explotació
K = Total Kms. servei anuals, inclosos els auxiliars.
P = Preu unitari/Km. de servei.
Iv = Ingressos totals per viatgers transportats.
Ip = Ingressos totals per explotació publicitària dels vehicles.
d'on:
K = 400.796,6 x 2,726537 euros/Km = ....................................................

1.092.786,59

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

344.165,37
194.525.78
0
3.647,92
542.339,07

Ip = ..........................................................................................................

10.855,78

Així:
S = (400.797 x 2,726534) – 542.339,07 – 10.855,78 = 539.591,74 euros.
La subvenció anual s’incrementarà en 22.147,57 euros, com a conseqüència de
l’increment de cost derivat de la prorrata de l’IVA.
Subvenció al dèficit d'explotació ..............................................................

539.591,74
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Subvenció estímul a la gestió .................................................................
Prorrata IVA ............................................................................................

3.518,96
22.147,57

TOTAL SUBVENCIÓ

565.258,27

Subvencions mensuals a compte

485.156,52

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2001

80.101,75

El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent
ACORD:
Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al servei de transport urbà de viatgers
corresponent a l'exercici 2000, de conformitat amb la part expositiva d’aquest
dictamen, de la que en resulta un import a satisfer a la concessionària, EMPRESA
CASTELLÀ, S.A. de VUITANTA MIL CENT-UN EUROS AMB SETANTAA-CINC
CÈNTIMS (80.101,75 euros).”
6.1.8

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ AL SERVEI DE
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2002 A LA
CONCESSIONÀRIA EMPRESA CASTELLÀ, S.A., DE 75.359,31 EUROS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 15 d’abril del
2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'escrit presentat pel Sr. Francesc Segalés Sala, en nom i representació de
l'entitat EMPRESA CASTELLÀ, SA, acompanyant memòria de l'explotació del servei
públic de transports urbans corresponents a l'exercici 2002, d'acord amb el que
estableix la clàusula 21.4.b) del plec de condicions de la concessió.
Atès que, d'acord amb aquesta clàusula, en base a l'anterior declaració l'Ens
concedent ha de procedir a practicar la liquidació definitiva de la subvenció de
l'exercici.
Vist l'informe emès pel Cap del Servei d'obres i manteniment, segons el qual :
- aquesta proposta es basa en un compte d’explotació obtingut actualitzant per separat
les diferents partides des de l’any 1990 i no mitjançant la fórmula polinòmica recollida
en el plec de condicions (aquesta fórmula no es corresponia a l’estructura del
pressupost de l’oferta presentada per Empresa Castellà S.A., i a més, com no estava
prevista la seva actualització aquesta diferència s’ha anat agreujant amb el temps.
Aquest fet impossibilita actualitzar de manera correcta el pressupost d’explotació ja
que el pes de cada partida no es correspon al seu valor real).
- alguns dels criteris d’actualització recollits en la proposta no es corresponen
exactament amb els contemplats en el plec de condicions.
Malgrat això, i atès que:
- la revisió del compte d’explotació fet de manera global mitjançant una fórmula
polinòmica ha de donar el mateix resultat que la suma de les revisions de cada partida
d’aquest compte pel seu corresponent coeficient d’actualització (sempre que el pes
relatiu de cada partida estigui correctament recollit en la fórmula polinòmica).
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- les modificacions fetes en els criteris d’actualització s’ajusten millor a la realitat del
servei.
- el resultat econòmic corresponent a aquestes modificacions és clarament favorable
a l’Ajuntament.
- aquesta proposta de liquidació està elaborada a partir dels mateixos criteris emprats
per les liquidacions dels exercicis 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 i 2001.
proposo que sigui acceptada la proposta de liquidació presentada per l’empresa
Castellà per un import de 75.359,31 € i recollida en l’annex 3.
- D’acord amb l’informe emès pels Serveis Jurídics, en relació a la instància presentada
per l’empresa concessionària sobre l’impacte de la modificació del règim de prorrata
de l’IVA, s’han procedit a aplicar les correccions oportunes a conseqüència de les
deduccions de l’IVA que actualment no es poden practicar, amb finalitat de garantir
l’equilibri econòmico-financer de la concessió, correccions que ascendeixen a un total
de 24.541,34 euros.
Vist l’annex 1 a l’esmentat informe, justificatiu del càlcul de les despeses d’explotació
del servei públic de transport urbà de viatgers corresponent a l’exercici 2002.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Per tant, es procedeix ara al càlcul de la liquidació definitiva.
1.- Pressupost d’explotació
A la memòria aportada, l'entitat presenta el pressupost d'explotació de la concessió,
que es resumeix com segueix:

DESPESES
1.2.3.4.5.6.7.-

Retribucions de personal
Seguretat Social (quota empresarial)
Carburants
Assegurances vehicles
Amortitzacions vehicles (autobusos)
Treballs, subministres, serveis exteriors i despeses generals
Altres amortitzacions d’inversions de primer establiment

483.810,46
156.446,92
142.213,25
62.252,12
73.206,90
129.356,79
10.060,10

Total ......................................................................................................... 1.057.344,54
Benefici industrial 10 % ...........................................................................

105.734,45

TOTAL DESPESES D’EXPLOTACIÓ .....................................................

1.163.078,99

INGRESSOS
Bitllets individuals ....................................................................................
Targetes multiviatge (t.normals) ..............................................................
Targetes multiviatge (t.jubilats) ...............................................................
Targetes T.-MES .....................................................................................
Publicitat vehicles ....................................................................................

311.209,36
194.231,80
0
5.760,89
5.647,59
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TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ ...................................................

516.849,64

2.-Subvenció incentiu a la gestió de la concessionària
Segons la clàusula 21.5 del plec de condicions, aquesta subvenció s'atorgarà sempre
que es produeixi una millora del rati anual de viatgers transportats per quilòmetre de
servei.
El rati corresponent a l’exercici 2001 va ser:
Viatgers /Km. servei =

1.594.215
= 3,978
400.796,60

I el corresponent a 2002:
Viatgers /Km. servei =

1.592.485
= 3,969
401.267,60

El rati de l'exercici 2002 és inferior al de 2001, i per tant no procedeix reconèixer una
subvenció complementària en concepte d'incentiu a la gestió de la concessionària.
3.- Prorrata IVA
Ingressos línies urbanes = 516.849,64 euros
Subvenció total : 670.770,69 euros

IVA no deduible =

670.770,69
= 56,48 %
516.849,64 + 670.770,69

Base imposable IVA = 271.570,04 euros
IVA suportat = 43.451,21 euros
Prorrata IVA = 43.451,21 x 56,48 % = 24.541,34 euros
Total prorrata IVA = 24.541,34 euros
4.- Preu unitari/Km de servei
Per a l'exercici 2002 el preu unitari per quilòmetre de servei ha estat:
Despeses fixes ........................................................................................
890.055,43
Personal, assegurances, amortitzacions i altres despeses + 10 % B.I.
Despeses variables
273.023,56
(Combustibles, lubricants, pneumàtics, conservació i reparació + 10 % B.I.)
TOTAL .....................................................................................................
Preu unitari /Km. servei =

1.163.078,99

1.163.078, 99
= 2,898512 euros/ Km. servei
401.267,6

Retribucio variable /Km. servei =

273.023,56
= 0,680403 euros/ Km. servei
401.267,60

5.-Liquidació de la subvenció
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De conformitat amb la clàusula 21.3, la subvenció per garantir l'equilibri financer de la
concessió es determina d'acord amb la fórmula següent :
S = (K x P) - Iv - Ip
essent
S = Subvenció al dèficit d'explotació
K = Total Kms. servei anuals, inclosos els auxiliars.
P = Preu unitari/Km. de servei.
Iv = Ingressos totals per viatgers transportats.
Ip = Ingressos totals per explotació publicitària dels vehicles.
d'on:
K = 401.267,6 x 2,898512 euros/Km =

1.163.078,99

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

311.209,36
194.231,80
0
5.760,89
542.339,07

Ip = ..........................................................................................................

10.855,78
511.202,05

Ip = .........................................................................................................

5.647,59

Així:
S = (401.267,6 x 2,898512) – 511.202,05 - 5.647,59 = 646.229,35 euros.
La subvenció anual s’incrementarà en 24.541,34 euros, com a conseqüència de
l’increment de cost derivat de la prorrata de l’IVA.
Subvenció al dèficit d'explotació .............................................................
Subvenció estímul a la gestió .................................................................
Prorrata IVA ............................................................................................

646.229,35
0
24.541,24

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

670.770,69

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

595.411,38

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2002 .................................................................

75.359,31

El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent
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ACORD:
Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al servei de transport urbà de viatgers
corresponent a l'exercici 2002, de conformitat amb la part expositiva d’aquest
dictamen, de la que en resulta un import a satisfer a la concessionària, EMPRESA
CASTELLÀ, S.A. de SETANTA-CINC MIL EUROS AMB TRES-CENT CINQUANTANOU CÈNTIMS (75.359,31 euros).”
El senyor Canongia i Gerona comenta en primer lloc que no té a veure amb
qüestions pressupostàries el fet que vinguin conjuntament les liquidacions dels anys
2001 i 2002, sinó que és un procés de liquidacions que de vegades són complexes,
s’han de verificar molt bé els números i de vegades no hi ha acord amb les empreses
fins que els serveis tècnics de l'Ajuntament arriben a donar per bons els números que
es presenten.
Exposa que les xifres del 2001 i del 2002 han sigut molt semblants i diu que el nombre
de viatgers ha estat d’1.500.000, aproximadament, (1.594.000 i 1.582.000), per tant, la
xifra està estabilitzada.
Diu també que la ràtio del preu per quilòmetre està entre el 2,72 de l’any 2001 i el 2,89
del 2002, i que s’ha arribat al creixement que tenen les actuals línies.
Manifesta que probablement per augmentar significativament el nombre de viatgers
s’hauria de passar a una altra modificació de les línies de BUS urbà, cosa que es farà
per part de qui correspongui en el pròxim mandat.
Creu que les dades són força bones; un milió i mig de viatgers és un xifra important, ja
que suposa 6.000 persones cada dia i considera que és un bon servei i molt eficient
per a la ciutat.
Acaba l’explicació demanant el vot afirmatiu dels presents als dictàmens.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que de les dues liquidacions, els
números no són els mateixos i que sí són les mateixes quantitats aproximadament,
són les que posa l'Ajuntament de Manresa de subvenció, ja que en els darrers anys
han estat de 75.000 euros, aproximadament, i l’any passat, de 80.000 euros.
Comenta també respecte al cost que ha tingut per a l'Ajuntament de Manresa el
transport públic que, comparant els anys 2001 i 2002, es constata una diferència de
100.000 euros.
Quant al nombre d’usuaris, comenta que en la presentació del dictamen s’ha dit que
era d’aproximadament 1.500.000 i també s’ha parlat de 6.000 usuaris, però li agradaria
tenir coneixement d’una xifra que no s’utilitza mai gaire, referent a quin és realment el
nombre d’usuaris que té el transport públic a la ciutat durant tot l’any.
Pregunta a l'equip de govern si la xifra que utilitza per comptabilitzar-ho és la de 6.000
persones que utilitzen el transport públic, ja que entén que la xifra d’1.500.000 que
s’ha esmentat es refereix a nombre de viatges que es fan.
Voldria saber, doncs, el nombre de persones que utilitzen aquest transport i quants
viatges han fet durant l’any.
Manifesta que l'equip de govern ha exposat cada any el seu gran èxit respecte a
aquest servei i l’increment que ha experimentat l’ús del transport públic, però creu que
s’hauria de començar a plantejar si és necessari modificar una mica aquesta política,
perquè sembla que la situació està estancada, es diu sempre que Manresa té el bitllet
més barat de tot un conjunt de ciutats mitjanes, i no som capaços d’incrementar el
nombre de viatges. Creu, per tant, que l’actual política no és potser la més adequada i
que caldria plantejar-se algunes altres idees encaminades a potenciar el transport
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públic, ja que, si no es fa, s’incrementarà el cost d’aquest servei sense que, per altra
banda, augmenti el nombre de viatgers.
Insisteix, per acabar, en preguntar quin és el nombre de viatgers que utilitzen el
transport públic, durant l’any, i anuncia el vot afirmatiu del GMCiU als dictàmens.
El senyor Canongia i Gerona respon que el nombre de viatgers durant l’any és
d’1.592.000, que correspon a 6.000 diaris, tenint en compte que alguns dies n’hi ha
més de 6.000 i d’altres no hi arriben. Aclareix que aquesta xifra es refereix a les
persones que agafen l’autobús diàriament.
Diu que fins al dia d’avui no s’ha arribat a un punt de control suficient per poder
determinar quants viatges fa cada persona, si és això al que es refereix el senyor de
Puig, però se sap que cada dia pugen a l’autobús 6.000 persones, sense saber al
detall si hi pugen una o vàries vegades.
Diu que els dies en què la xifra està per sobre de les 6.000 persones, sol coincidir amb
el dimarts, que és quan se celebra el Mercat de la Font dels Capellans, fins a arribar
en algunes ocasions a gairebé les 7.000.
Insisteix un cop més en la dificultat de saber el nombre exacte.
Pel que fa a l’augment de la subvenció a la que ha fet referència el senyor de Puig, diu
que l’augment del cost és obvi, perquè s’ha d’amortitzar un vehicle nou de l’any 2001.
Afegeix que fins a aquell any continuaven en servei vehicles grans que ja s’havien
amortitzat i amb l’adquisició d’un autobús nou augmenta el cost d’amortització del
vehicle, que a la seva vegada fa pujar la xifra que ha de pagar l'Ajuntament de
Manresa.
Manifesta que no es tracta d’una gran diferència, ja que el preu per quilòmetre del
servei en total, del desembre del 2001 al 2002 és de 2,89 euros. Diu que aquest és el
cost real del servei.
Diu al senyor de Puig que les dades que demana al respecte són difícils de saber i que
el dia que tothom disposi de targeta magnètica i no hi hagi expedició a l’autobús,
potser es podrà saber quanta gent diferent hi ha, però en aquest moment, és molt
difícil.
El senyor de Puig i Viladrich diu que ha preguntat aquesta dada convençut que
l'Ajuntament la sabria, de la mateixa manera que coneix el nombre de famílies que hi
ha a la ciutat, fent el càlcul segons el nombre d’habitants.
Creu que tenint en compte el temps que fa que existeix el transport urbà i la
documentació que hi ha, seria bo saber quin nombre de viatges fa cada persona
mensualment.
Diu que ho ha preguntat per poder valorar en quantes persones repercuteix la
subvenció i discutir, posteriorment, si el cost és l’adequat.
El senyor Canongia i Gerona diu que hi podria haver un treball estadístic, que té la
fiabilitat que té, i que hi ha un treball empíric, que demostra la realitat; l’estadístic es
pot arribar a suposar, però la realitat és la que és i, per tant, no es mourà de la xifra
real, ja que, si no, possiblement estaria oferint informació esbiaixada.
Manifesta que dient que hi ha 6.000 viatges diaris s’està exposant l’autèntica realitat i
res més.
L'alcalde diu que en el futur tindran oportunitats de tornar a entrar en el tema del
transport públic, ja que se n’haurà de continuar parlant, per millorar-lo i per incrementar
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les freqüències i els circuits, ja que la ciutat ha anat creixent, s’han anat creant noves
entrades i caldrà fer nous replantejaments de futur.
Manifesta que aquell serà un bon moment per parlar de totes les qüestions que s’han
plantejat durant aquest debat respecte a les liquidacions.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.7 i 6.1.8 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents, pel que esdevenen
en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GMERC, SOBRE LA REPROVACIÓ A LES
DETENCIONS DE TORÀ I L’APLICACIÓ DE LA LLEI ANTITERRORISTA.

RECENTS

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 d’abril del 2003, que, transcrita, diu el
següent:
“Atesa l’absoluta desproporcionalitat practicada pels cossos policials en les detencions
dels joves de Torà, des del proppassat primer d’abril, així com també l’aplicació de la
llei antiterrorista als tres detinguts.
Atès que el terrorisme és un fenomen aliè i estrany al nostre país, que la societat
catalana sempre ha condemnat, i que la consideració com a terrorisme dels fets dels
que s’acusa als joves de Torà no constitueix sinó una interpretació esbiaixada per tal
d’aplicar una legislació més abusiva.
Atesa, en fi, la sol.licitud de suport que han realitzat d’altres veïns de Torà, la denúncia
interposada per familiars de possibles maltractes, o encara el rebuig cap a aquesta
operació expressat pel Col.legi d’advocats de Barcelona.
Des del grup municipal d’ERC proposem al ple de l'Ajuntament de Manresa l’adopció
dels següents
ACORDS
Manifestar públicament la preocupació per la salut física i psíquica dels tres detinguts.
Reclamar que l’afer sobre els joves detinguts a Torà sigui retornat a la justícia
ordinària, se’ls respecti en tot moment la presumpció d’innocència, i se’n decreti la
seva llibertat immediata.
Traslladar aquest acord al jutge de l’Audiència Nacional de Madrid, Baltasar Garzón
Real.”
El senyor Fontdevila i Subirana presenta la proposició dient als presents que, com
molt probablement hauran pogut saber, a partir dels primers dies d’abril es va produir
en el municipi proper de Torà la detenció de tres ciutadans amb idees
independentistes: els senyors Jordi Vilaseca, Jordi Torner i Antoni Codina, sense que
d’entrada hi hagués cap acusació concreta.
Continua dient que van ser detinguts i presumptament torturats, segons manifesten, i
un d’ells, fins i tot, va haver de ser ingressat en un hospital psiquiàtric, amb un atac de
pànic, d’angoixa i de persona absolutament desfeta.
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Diu que tots els veïns de Torà que han pogut explicar aquests fets (puntualitza que no
es tracta de persones presumptament independentistes ni que formin part d’una
pretesa esquerra radical) ho han fet força horroritzats.
Comenta que el poble va quedar ocupat literal pels Mossos d’Esquadra i, fins i tot,
quan alguns regidors de Convergència i Unió de Torà van intentar acostar-se al lloc de
les detencions per comprovar què passava i interessar-se pels drets humans d’aquests
veïns de Torà, van ser repel·lits amb contundència, van ser violentats en alguns casos,
van entrar, es van trencar algunes portes i es van malmetre mobles i ordinadors.
Diu que havent parlat amb veïns de Torà o amb persones de l’entorn independentista
de la ciutat, el GMERC va considerar pertinent presentar aquesta proposició, deixant
clar que el terrorisme és un fenomen aliè, un fet estrany en el nostre país i que la
societat catalana sempre ha condemnat, però també conscient que l’acusació de
terrorisme que es fa contra els joves de Torà no és més que una interpretació força
esbiaixada per poder-los aplicar la legislació més punitiva i en aquest cas, abusiva, en
la seva opinió.
Creu, en definitiva, que es produeix una clara desproporcionalitat que s’ha practicat
des del sector policial en aquesta detenció dels joves de Torà i, tenint en compte que
s’han rebut sol.licituds de suport per part dels veïns d’aquell municipi, familiars i
col.lectius independentistes de la ciutat, el GMERC proposa al Ple de l'Ajuntament
l’adopció dels acords consistents en manifestar la solidaritat respecte els tres joves
detinguts amb la preocupació per la seva salut física i psíquica; reclamar que l’afer
sobre els detinguts de Torà retorni a la justícia ordinària i que es respecti la seva
presumpció d’innocència, i se’n decreti la seva llibertat immediata; i finalment, perquè
aquests episodis no són anònims, creu que s’hauria de traslladar aquest acord al seu
impulsor principal, que és el jutge de l’Audiència Nacional de Madrid, senyor Baltasar
Garzón Real, qui, amb operacions d’aquesta mena, sovint es desacredita força sol.
Demana, per acabar, el vot afirmatiu dels presents a la proposició.
El senyor Canongia i Gerona manifesta la seva coincidència amb el senyor
Fontdevila respecte a l’afirmació que el fenomen terrorista és aliè a la societat
catalana, però també és cert que es produeixen fets de terrorisme anomenat de baixa
intensitat.
En aquest sentit, recorda que en aquesta ciutat, quan ell era regidor de Seguretat
Ciutadana, va patir un fet d’aquestes característiques en una entitat d’estalvis bastant
propera a l'Ajuntament, i va tenir sort de la diligència dels cossos i forces de seguretat,
ja que de no haver estat així, potser haurien hagut d’anar d’enterrament. Diu que de
vegades aquestes innocències porten aquestes coses.
Comenta que s’ha preocupat de posar-se en contacte amb els Mossos d’Esquadra,
entre altres coses, per intentar saber l’altra part de la “pel·lícula”, ja que les coses
sempre solen tenir dues versions.
Recorda, al respecte que en aquesta Sala de Plens s’ha dit que s’acusava els
detinguts sense cap tipus de prova, i manifesta que l’expedient que han presentat els
Mossos d’Esquadra al jutge és bastant gruixut i bastant inculpatori. Diu que ell no l’ha
vist, evidentment, com ja es poden imaginar els presents, però s’ha posat en contacte
amb ells i li han fet saber que l’expedient és bastant concloent.
Manifesta que és obvi que li preocupa la salut física i mental dels detinguts, com a
qualsevol persona ben nascuda, i creu que s’ha de presumir la innocència d’aquests
joves, com a tothom, però estem en un Estat de Dret, amb un sistema judicial, que ha
d’actuar, i si la policia del nostre país arriba a unes conclusions, les posa en mans d’un
jutge i aquest jutge diu que ha d’actuar, la policia ho fa.
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Diu que la policia ho farà o no d’una forma desproporcionada depenent de les
reaccions que hi puguin haver, de vegades potser sí i de vegades potser no. Manifesta
que en aquest cas concret no sabria dir si és desproporcionat o no i si entrar amb
violència dins d’un domicili és correcte o no, no s’atreviria a dir-ho.
Quant al fet de si se’ls ha aplicat la llei antiterrorista o no, està convençut que aquests
tres joves no tenien la voluntat de matar ningú, però de vegades aquestes alegries
porten incidents o danys col·laterals, que estan tan de moda, i apareixen víctimes on
no toca.
Davant d’això, anuncia que el GMS no podrà votar afirmativament la proposició.
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i anuncia el vot afirmatiu del GMIC-V a la
proposició, perquè també ha rebut peticions de diversos col.lectius, que li demanen
que hi doni suport, i perquè la informació de què disposa sobre aquestes detencions i
les característiques i condicions que les van envoltar coincideixen bàsicament amb el
que ha relatat el regidor que l’ha defensat.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que un cop llegida la proposició veu que, si bé es
demana la presumpció d’innocència per a possibles delinqüents (i no es refereix a
aquests joves en concret, sinó a qualsevol delinqüent que hi pugui haver pels carrers),
creu que els acords que es proposen adoptar tenen un manca total de respecte a la
presumpció d’innocència dels Cossos de Seguretat del territori.
Comenta que, malgrat ser cert que el terrorisme és un fenomen aliè i estrany a
Catalunya (tal com es diu en la part expositiva de la proposició) també ho és que hi ha
molts tipus de terrorisme en el territori, tal com ha comentat algú que l’ha precedit en la
paraula.
En aquest sentit, afirma que perquè hi hagi terrorisme, no és condició indispensable
que es produeixi una mort, com malauradament n’hi ha hagut a Catalunya en els
darrers anys, i espera que això no passi mai a la nostra ciutat ni en el seu entorn, però
també és cert que hi ha moltes maneres de practicar el terrorisme a la nostra ciutat i
qui no les pateix no té la més mínima idea del que significa.
Diu que l’expressió taxativa que es fa en la proposició és una interpretació esbiaixada
de la realitat de la ciutat de Manresa.
Comenta que el GMPP augura la presumpció d’innocència dels detinguts en aquest
cas, però també anima als Mossos d’Esquadra a continuar fent la tasca positiva que
està portant a terme en el territori de Catalunya, i presumeix la seva innocència, per
tant, no entén que uns puguin ser-ho i uns altres no, sinó que creu que tothom parteix
de la presumpció d’innocència, cosa que s’ha de respectar i cal procurar que la
Justícia faci les seves actuacions, ja que s’ha demostrat que en aquest país la Justícia
funciona.
Diu, finalment, que el GMPP no pot donar suport a aquest tipus d’iniciativa.
El senyor de Puig i Viladrich diu que el GMCiU està d’acord amb l’afirmació en la
que han coincidit tots els grups, referent al fet que la societat catalana sempre ha
condemnat el terrorisme, ho remarca com un valor d’aquest país respecte el qual
espera que es pugui continuar mantenint.
Manifesta que el GMCiU sempre ha donat suport a la tasca que fan els Cossos i
Forces de Seguretat, en aquest cas, als Mossos d’Esquadra.
Quant a la proposta d’acord, comenta que el primer punt de la part resolutòria diu:
manifestar públicament la preocupació per la salut física i psíquica dels tres detinguts,
li agradaria que el senyor Fontdevila ho expliqués, perquè això condicionaria el vot del
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GMCiU a la proposició, ja que es dóna a entendre que s’han fet tortures a aquestes
persones.
Diu al respecte que no té coneixement que això hagi passat ni ho creu.
Manifesta que el GMCiU voldria votar afirmativament aquesta proposició i, per tant, li
agradaria que se suprimís el primer punt, si és que s’ha escrit en el sentit que ell ha dit,
és a dir, si es dóna per entès o si hi ha un missatge subliminal sobre el tema de la
tortura a aquests joves.
Diu que el GMCiU entén que està claríssim que això ho ha de resoldre la Justícia
ordinària, que no s’ha d’aplicar la Llei antiterrorista a aquests detinguts i, per això,
demana que es pacti aquesta proposició en el sentit de retirar el primer punt de la part
resolutòria, en el cas que tingui el sentit que ha explicat anteriorment.
Comenta també que quan es diu en la proposició “se’n decreti la seva llibertat” entén
que es refereix a la llibertat provisional, que és el que faria la Justícia ordinària.
Li sembla lògic el tercer punt referent a traslladar l’acord al jutge de l’Audiència
Nacional.
Esperarà la resposta del senyor Fontdevila respecte a les qüestions que ha plantejat
per manifestar el sentit del vot del GMCiU.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que sap la dificultat que implica el debat sobre
fets com el que es discuteix avui en el Ple de la Corporació, perquè són difícils i poc
agradables d’analitzar.
Per això, està d’acord amb que és bo parlar amb els Mossos d’Esquadra, però creu
que també cal fer-ho amb els veïns de Torà, per veure què ha passat en aquell
municipi.
Creu que, a més, al darrera hi batega una determinada concepció de les lleis (dit amb
tot el respecte) consistent en l’acceptació que fan o no fan de vegades alguns partits
polítics de la Llei antiterrorista i de l’Estat de Dret, i de quins són els nostres drets com
a ciutadans, perquè, en definitiva, el que es discuteix aquí és el que podria ser el
delicte de terrorisme, el de vandalisme, i quin és el motiu que fa que s’interpreti d’una
manera o d’una altra i, a partir d’aquí, és quan es pot reclamar o no que aquest cas
torni a la Justícia ordinària, d’on no s’hauria hagut d’apartar mai, o que se’n decreti la
seva llibertat immediata, que òbviament no significa sense càrrecs, sinó senzillament
que se’ls apliqui la legislació ordinària.
Creu, doncs, que el problema que hi ha al darrera és que comparteix el fet que el
nostre país vulgui viure la política i les diverses ideologies des del diàleg i no des de la
violència o el terrorisme, però també és cert que s’ha de conviure amb episodis com el
de Torà. Afegeix que precisament perquè existeixen episodis com aquest no qüestiona
el paper de les forces policials del nostre país, que són els Mossos d’Esquadra, però sí
que valora com a desproporcionat i el GMERC entén i recull en la seva proposta que
alguns familiars han denunciat possibles maltractaments.
Diu també que recull dades, informació i propostes que li arriben perquè al darrera hi
ha un rebuig expressat tàcitament en un escrit del Col.legi d’Advocats de Barcelona,
per tant, no és una qüestió de sensibilitat o de proximitat ideològica, sinó que es tracta
que en un món com aquest, que és complex i de convivència difícil, on se cerca
sempre però l’acord a través del diàleg, quan es produeixen episodis com el de Torà,
creu que és un bon moment per parar i rumiar les coses i reflexionar sobre la causa
per la qual la situació és la que és.
Creu que Torà hauria de ser només un episodi i, un cop ja ha passat, el valora en
termes de desproporcionalitat. Afegeix que en els acords només es reclama manifestar
la preocupació per la salut física i psíquica dels tres detinguts, ja que s’han denunciat
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possibles maltractaments i alguna persona ha hagut de ser hospitalitzada (enlloc es
parla de tortures), i també es reclama, com a esperit fonamental de la proposició, que
els tres joves detinguts de Torà retornin a la Justícia ordinària.
Diu que, a partir d’aquí, que es respecti la presumpció d’innocència dels joves, com
s’hauria de fer amb tots els ciutadans d’aquest país, però també que, des d’aquesta
visió de la Justícia ordinària, se’n decreti aquesta llibertat immediata, que el jutge
sabrà si és amb càrrecs o sense, i segurament se’ls acusaria de vandalisme, però creu
que el Ple no ha d’entrar en això, sinó només reflectir el desacord amb la manera en
què s’han portat els fets de Torà i traslladar-ho al jutge de l’Audiència Nacional de
Madrid, que no és anònim, sinó que és el senyor Baltasar Garzón, tal com es fa
constar en la proposició, el qual, de vegades té aquesta mena d’inspiració de fer
demostracions de força i que en aquest cas senzillament han hagut d’executar els
Mossos d’Esquadra, que són els més propers que tenim els catalans.
Aclareix que no s’està qüestionant l’esforç de seguretat del nostre país, sinó l’episodi
que s’ha produït a Torà, respecte el qual el GMERC proposa que es manifesti la
preocupació per la manera en què s’ha portat aquest tema i que es reclami que els
joves que avui són detinguts retornin pels canals de la Justícia ordinària.
Diu que segurament separa les diferents postures en el Ple una determinada
concepció, que es fonamenta en aquesta normativa, que en el fons ens porta tants
maldecaps, que és la Llei antiterrorista.
Creu que si poguessin superar aquest entrebanc, tots es posarien d’acord respecte el
fet que el que ha passat a Torà ha de ser per força motiu de reflexió i, en aquest cas,
també de reprovació, i, per això, amb la intenció de situar-se en els termes justos i tan
equànimes com ha pogut redactar, el GMERC, ha presentat aquesta proposició.
Diu que si per al representant del GMCiU hi ha algun fet que pugui acabar de matisar
això, ell s’hi acosta, però en qualsevol cas, la proposició diu el que diu i es poden fer
més comentaris o manifestacions, però el GMERC proposa al Ple aprovar aquesta
proposició, que demostra una sensibilitat necessària davant de fets com els de Torà,
en el sentit de manifestar que no és de rebut que es facin les coses d’aquesta manera.
Diu també que convivim amb la Llei antiterrorista, que és profundament
antidemocràtica, que és una qüestió de la que es pot parlar d’una manera més distesa
en un altre Ple o en un debat que s’organitzi expressament a aquest efecte en una
sala de Manresa, cosa que seria apassionant.
El senyor Canongia i Gerona matisa respecte el que s’ha dit anteriorment que no es
tracta que els Mossos d’Esquadra actuïn per ordre del senyor Baltasar Garzón, sinó
que aquesta jutge rep l’informe dels Mossos d’Esquadra i els diu que actuïn.
Aclareix que no és el senyor Baltasar Garzón qui decideix un dia dir “hem d’anar a
Torà, que hi ha tres senyors...” i diu als Mossos d’Esquadra que hi vagin, sinó que la
policia d’aquest país està investigant diferents estralls repartits per tot el territori,
inclosa la ciutat de Manresa, ho fa discretament, com ha de ser, i quan té l’expedient
sencer el posa en coneixement de la Justícia. Afegeix que és la Justícia qui decideix
que s’ha d’aplicar la Llei antiterrorista, respecte a la qual es pot estar a favor o en
contra, però no es poden girar les coses.
Diu que els presents es podran imaginar que el senyor Baltasar Garzón no és del seu
grat, però no és aquesta la qüestió, ja que no es tracta de si hi ha simpatia o antipatia
envers a una persona, sinó que les coses s’han de situar en el seu lloc, hi ha una
investigació policial, el resultat de la qual es posa en coneixement de l’autoritat judicial,
la qual diu a qui correspongui de la policia que dugui a terme les detencions.
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Respecte a la proporció o desproporció de l’actuació de la Policia en el moment de les
detencions, diu que possiblement va ser desproporcionada i no entrarà en aquesta
discussió, però cal que els conceptes estiguin clars: no és una cosa que surt del fum,
sinó que hi ha indicis més que raonables per tirar endavant les detencions.
El senyor de Puig i Viladrich diu que entén que es manté l’esperit de la proposició i
que el seu punt important és el pas dels joves detinguts a la Justícia ordinària, cosa
amb la qual el GMCiU hi està d’acord, i, en conseqüència, anuncia el vot afirmatiu del
seu grup a la proposició.
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 13 vots negatius (11 GMS i 2 GMPP) i
11 vots afirmatius (1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU).
7.2

PROPOSICIÓ DEL GMERC, GMS, GMCIU I GMPP, SOBRE EL DESENVOLUPAMENT
DEL REGLAMENT PER AL SISTEMA DE DEVOLUCIÓ I RETORN DELS ENVASOS.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de març del 2003, que, transcrita, diu
el següent:
“D’acord amb allò que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos, el 19 de maig de 1998 Junta de Residus va autoritzar, per cinc anys, a la
societat ECOEMBES com a sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos.
Atès que el desplegament de la recollida d’envasos de Manresa es va iniciar l’estiu del
2000 i es va fer efectiu a tota la comarca a partir del gener del 2002, acordant-se en el
marc de la nova concessió, una cobertura econòmica suplementària per cobrir el
servei per part de tots els municipis de la comarca, inclòs l'Ajuntament de Manresa.
Atès que s’està en període d’al.legacions la renovació de l’autorització a ECOEMBES
per part de la Junta de Residus.
Atès que els ajuntaments executem la recollida dels residus d’envasos i que el sistema
integrat de gestió ha de cobrir les despeses de recollida i revertir-nos-les, és pertinent
que els Ajuntaments defensem els interessos propis i ens manifestem sobre aquests
aspectes.
Atès que la Federació de Municipis de Catalunya ha creat una comissió conjuntament
amb l’Associació Catalana de Municipis per a negociar els termes de la nova
autorització del SIG.
Atès que l’increment de la producció de residus d’envasos, l’ocupació de via pública
que aquests requereixen, el perjudici que representen per la pèrdua de qualitat de vida
a les ciutats, així com la manca d’aplicació de criteris de sostenibilitat i economia en el
dispendi de recursos que afavoreix l’actual reglamentació de la Llei d’envasos,
agreujat per la no obligatorietat d’aplicar el sistema de devolució i retorn d’aquests.
Per tot això, els grups municipals sotasignants proposen al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1.

Demanar al govern de l’Estat l’aplicació en termes d’obligatorietat del reglament
per al sistema de dipòsit, devolució i retorn (DDR) dels envasos.
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2.

Demanar al govern de la Generalitat que els acords que es prenguin en relació
amb l’autorització a ECOEMBES garanteixin el cost real del servei de recollida
que assumeixen els municipis.

3.

Recolzar la comissió de treball de residus de la FMC i ACM.

4.

Transmetre aquests acords als organismes implicats.”

La senyora Selga i Brunet fa una exposició sobre el que representa per a la societat
en general i per als municipis aquesta Llei d’envasos i residus d’envasos.
Diu, al respecte, que aquesta llei va ser transposada de la Directiva Europea a l’abril
del 1997, amb un any de retard, i que la Llei trasllada als envasadors i comerciants la
responsabilitat i la lliure elecció del sistema de gestió dels seus envasos i les opcions
són dues: en primer lloc, el sistema de dipòsit, devolució i retorn en els establiments
comercials, que és el que es defensa amb aquesta proposició que sigui establert com
a obligatori, és a dir, poder tornar l’envàs a la botiga i que els mateixos comerciants i
envasadors el retornin perquè sigui reutilitzat; i, en segon lloc, el sistema integrat de
gestió, a partir de la recollida selectiva en les proximitats del domicili del consumidor,
amb la participació de comunitats autònomes i ens locals: els anomenats SIG,
ECOEMBES i ECOVIDRIO, són fruit d’aquesta possibilitat.
Diu que el segon sistema és l’escollit pel legislador, que va ser el primer govern del
Partit Popular, després de tretze esborranys elaborats en l’anterior legislatura.
Comenta que és el més favorable als interessos dels envasadors i comercialitzadors, i
el menys favorable als interessos de defensa del medi ambient l’estalvi de materials i
la sostenibilitat.
Explica que, d’acord amb l’article 6 de la Llei esmentada, el sistema de dipòsit,
devolució i retorn és, en principi, d’obligació general i obliga a la gestió dels envasos i
residus d’envasos. Diu que aquest precepte trasllada la responsabilitat sobre els
residus i envasos als industrials envasadors i als comerciants.
Diu que, com es pot comprovar en els detalls de la legislació, la regulació del sistema
és molt clara, però alhora massa simple, i que si aquest fos realment el model a
implantar segurament caldria que la regulació fos molt més precisa.
En aquest sentit, diu que el sistema està previst com a voluntari i s’ha previst molt
després del reglament que desenvolupa el SIG, per tant, no és obligatori i desvirtua
l’esperit de la Directiva d’envasos i la llei que ho preveu en la seva declaració primera,
un cop dites amb bones intencions, ho deixa de banda i en prescindeix, rient-se, en la
seva opinió, del que seria una justícia mediambiental.
Diu que és una qüestió de justícia mediambiental i social, d’interessos econòmics dels
envasadors, de grolleria legislativa, i, demanant disculpes per ser tan vehement,
manifesta que en els temes de medi ambient no hi ha persones concretes ni col.lectius
específics afectats, sinó el conjunt de la societat, que massa sovint no és conscient o
no està informada respecte el que passa fins que els problemes que se’n deriven són
de difícil resolució.
Informa que, segons dades de l’any 1997, a l’Estat espanyol es fabriquen
60.000.000.000 d’envasos d’un sol ús, i ja és sabut com han canviat les coses des
d’aquell any fins ara.
Comenta també que aquests 60.000.000.000 suposen un 32 per 100 en pes de les
escombraries que tenim cada dia i un 50 per 100 en volum de les escombraries que
són al carrer. Diu que això en pes representa 3.450.000 tones d’envasos, 1.925.000 de
les quals són de paper i cartró; i 1.525.000.000 d’envasos de vidre.

68

Manifesta que, deixant les xifres de banda, un 30 per 100 en pes del que hi ha al
carrer són envasos d’un sol ús.
Quant al que es recull a Manresa, a través de la recollida selectiva, diu que els
envasos que es recullen al carrer, tant de vidre com de porexpan, són els equivalents
a 20 quilos per habitant i any, i que la producció d'envasos d’un sol ús és de més de
100 quilos per habitant i any. Comenta que això significa que 80 quilos per habitant i
any, van a parar a l’Abocador.
Informa també que cada any es generen a Manresa 43 quilos de vidre per habitant i
que l’any 2002 se n’han recollit 13, mitjançant els contenidors instal.lats a tal efecte,
per tant, 30 quilos per persona han anat a parar a l’Abocador.
Diu que el Pressupost d’ECOEMBES, que agrupa els envasadors, és molt superior a
40.000.000.000 de pessetes, i que es tracta de molts diners gestionats a favor del
medi ambient, tenint en compte que les obligacions de reciclatge per aquest sistema
són percentuals i no inclouen obligacions totals del producte. Explica que en aquest
sentit el sistema permet que s’aboqui una part molt important.
Diu que el consumidor paga quan compra l’envàs d’un sol ús, sense que tingui cap
altra alternativa i que l’Aigua de Vichi, la Coca-Cola, la llet, el suc de fruita i la cervesa
es presenten en tots els establiments en envasos d’usar i llençar.
Continua explicant que el consumidor paga el punt verd per al seu reciclatge al
comprar, cosa que no li garanteix que aquell envàs serà reciclat, sinó que això
dependrà de si ell mateix el porta al contenidor específic situat a la via pública.
Comenta, així mateix, que cada habitant de la comarca del Bages paga 171 pessetes
pel cost de recollida i gestió dels contenidors grocs de la via pública, per tant, el
sistema no reverteix el seu cost.
Diu que el ciutadà paga perquè les restes que no es reciclen vagin a l’Abocador, que
té un cost de gestió i ompliment que no està previst pel sistema.
Manifesta que també es paga amb qualitat social, perquè els contenidors grocs i verds
ocupen la via pública, cosa que no té cost econòmic en el sistema.
Diu, per últim, que el ciutadà paga perquè la conseqüència ambiental d’aquest
sistema, l’espoliació de recursos naturals no reposats, seran avaluats de manera
global plenetària: el petroli per als plàstics, els arbres per al paper i les mines per a
l’alumini i els metalls; i les repercussions ambientals i socials d’aquest espoli no són
comptabilitzades com externalitats en el sistema econòmic actual.
Exposa la necessitat que l'Ajuntament de Manresa es faci dipositari d’una voluntat de
sostenibilitat i denunciï quan això no es pot complir, perquè les lleis superiors
exigeixen a aquesta Administració un sistema de funcionament que atempta contra
aquesta mateixa sostenibilitat, perquè la llei d’envasos permet que els d’un sol ús
vagin en augment, en benefici de les empreses envasadores i distribuïdores, i contra
els interessos del medi ambient.
Manifesta que el sistema establert és inviable per als interessos del medi ambient,
perquè no garanteix que els abocadors s’omplin de materials com el paper, el vidre i el
plàstic; que els arbres i el petroli siguin aprofitats, evitant altres destruccions al medi; ni
la justícia social interna de l’Estat i entre països.
Per tot el que ha exposat, demana el canvi d’aquesta legislació i que es faci prioritari i
obligatori el sistema de dipòsit, devolució i retorn, com a únic que pot garantir realment
una alternativa ens els temes de medi ambient.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels presents a la proposició.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents,
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos
assumptes sobrevinguts presentats, que s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 82.3
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2003 DINS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l’alcalde i del regidor delegat
d’Hisenda, del 15 d’abril del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2004, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris, 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 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del
pressupost de l’exercici de 2002, a recursos generats per majors ingressos del
Pressupost Municipal, i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2004.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2003 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
11/2003 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no
s’haguessin presentat reclamacions.”
PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2003
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Denominació

444.0.489

Medi Ambient.- Altres transferències

622.1.467

Consorci Escorxador Comarcal Bages.- A
Consorcis
Adminitració financera.- Despeses diverses

611.0.226
452.1.212
011.3.913

Instal.lacions esportives.- Edificis i altres
construccions
Préstecs altres entitats.- Amortització
préstecs mig/llarg termini

Crèdit
actual

Augment

20.000,00

Baixa

602,00

Crèdit
definit i u

Causes

19.398,00 Atendre partida 444.0.462

1.200,00

10.309,00

11.509,00 Aplicació Romanent Tresoreria 2002

54.091,00

88.087,96

44.965,13

5.000,00

142.178,96 Aplicació Romanent Tresoreria 2002 i
Majors Ingres.
49.965,13 Despeses instal.lació circuit footing aire
lliure Congost
3.008.436,50 Consignació insuficient (Majors
ingressos)

2.626.841,00 381.595,50
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121.0.220.01

Administració General.- Premsa, revistes,
llibres i altre publicacions

20.063,60

9.050,00

494.042,46

29.113,60 Aplicació Romanent Tresoreria 2002

602,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2003
ESTAT DE DESPESES
CREDITS EXTRAORDINARIS
Partida

444.0.462

Denominació

Crèdit
inicial

Medi Ambient.- A Ajuntaments

Augment

0,00

602,00

Crèdit
definitiu

Explicació

602,00 Neteja de petroli costes localitat Carnota (Galicia)
0,00

T O T A L …..

602,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2003
ESTAT D'INGRESSOS
Partida

Denominació

Crèdit
actual

870.01 Romanent de Tresoreria.- Aplicació per finançament a suplements de crèdit
399.14 Hisenda Pú blica.- IVA repercutit
462.00 Diputació de Barcelona.- Altres transferències
761.02 Diputació de Barcelona.- Subvenció tipus interés préstec

Augment

Baixa

Crèdit
definitiu

76.336,62

Causes

76.336,62 Aplicació romanent

100,00

31.110,34

222.000,00

5.000,00

227.000,00 Majors ingressos

381.595,50

381.595,50 Majors ingressos

TOTAL . . . 494.042,46

31.210,34 Majors ingressos IVA

0,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 11/2003 queda resumit per capítols de
la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes

ESTAT DE DESPESES

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.812.225,00
14.376.009,81

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.970.747,84

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

4.000.649,00

Capítol 4.- Transferències
Capítol 5.- Ingressos patrimonials

15.079.981,50
723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

1.878.354,50

Capítol 7.- Transferències de capital

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

15.274.978,42
6.049.162,01
70.604.224,27

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

22.572.883,08
3.969.370,88
6.010,00
3.023.087,50
70.604.224,27

El senyor Canongia i Gerona presenta el dictamen dient que aquest expedient de
modificació de crèdits afecta a tot un seguit de partides que fan referència a l’IVA
repercutit, la subvenció de la Diputació de Barcelona per fer front al préstec que es va
demanar en el Ple anterior, la incorporació de 5.000 euros destinats a un circuit de
footing d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, i a les despeses de
subscripcions de llibres de legislació.
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Comenta que es tracta d’un canvi de partides gens polític i demana el vot afirmatiu
dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 10 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPP, i 1 del senyor Caballo i Molina, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre), pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
8.2

RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI
DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2.1 DELS SEUS ESTATUTS I L’ENCOMANDA DE
GESTIÓ AL CONSORCI DELS TRÀMITS QUE PUGUIN REALITZAR-SE
CONJUNTAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 22 d’abril del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“El Consell Plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus en sessió
extraordinària del dia 31 de març de 2003, va adoptar els acords relatius a l’aprovació
inicial de la modificació de l’article 2.1 dels seus Estatuts que es transcriuen literalment
a continuació:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2.1 dels estatuts del Consorci
del Bages per a la gestió de residus, en el sentit de substituir-lo pel següent nou
redactat:
“Integren el Consorci els següents ens locals: Ajuntament d’Aguilar de Segarra,
Ajuntament d’Artés, Ajuntament d’Avinyó, Ajuntament de Balsareny, Ajuntament de
Calders, Ajuntament de Callús, Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de
Castellfollit del Boix, Ajuntament de Castellgalí, Ajuntament de Castellnou de Bages,
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, Ajuntament de Fonollosa, Ajuntament de
Gaià, Ajuntament de l’Estany, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Marganell,
Ajuntament de Moià, Ajuntament de Monistrol de Calders, Ajuntament de Monistrol de
Montserrat, Ajuntament de Mura, Ajuntament de Navarcles, Ajuntament de Navàs,
Ajuntament de Rajadell, Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Sant Feliu Sasserra,
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
Ajuntament de Sant Mateu de Bages, Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola,
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Ajuntament de Santa Maria d’Oló,
Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de Súria, Ajuntament de Talamanca i Consell
Comarcal del Bages.”
SEGON.- Sotmetre al tràmit d’informació pública aquest acord, amb subjecció a
l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
decret 179/1995, de 13 de juny, determinant-se que de no formular-se cap al·legació,
l’acord esdevindrà definitiu.
TERCER.- Demanar als ens consorciats la ratificació d’aquesta modificació dels
estatuts que s’aprova i l’encomanda de gestió al Consorci dels tràmits que puguin
realitzar-se conjuntament, amb adhesió a la publicació única de la modificació dels
estatuts que quedi aprovada definitivament.
Els acords expressats foren adoptats com a conseqüència del requeriment formulat
per la Direcció general d’Administració Local del departament de Governació de la
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Generalitat de Catalunya, a l’empara de l’article 165.2 de la Llei 8/87, mitjançant
informe emès el dia 5 de març de 2003.
En l’expressat informe, s’exigia que d’acord amb l’ article 316 del ROAS, Reglament
d’activitats, obres i serveis, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el Consorci del
Bages per a la gestió de residus hauria de prendre l’acord de modificar l’esmentat
article 2.1 dels estatuts fent un detall de cadascun dels ens que formen part del
Consorci perquè l’ article expressat exigeix que els estatuts han d’ especificar els ens
locals que formen part del Consorci.
L’article 322 del reglament d’activitats obres i serveis dels ens locals (ROAS) aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la obligatorietat de que els ens
consorciats hagin de ratificar la modificació dels estatuts del consorci adoptada amb
l’acord previ del seu òrgan superior de govern i acordada amb les mateixes formalitats
que per a la seva aprovació.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, en ús de les
atribucions que li confereix l’article 22 de la llei 7/85 de 2 d’ abril, reguladora de les
Bases de règim Local, prengui el següent
ACORD
Ratificar l’acord adoptat pel consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de
residus en data de 31 de març de 2003 pel que s’aprovava inicialment la modificació
de l’article 2.1 dels estatuts del Consorci i l’encomanda de gestió al Consorci dels
tràmits que puguin realitzar-se conjuntament, amb adhesió a la publicació única de la
modificació dels estatuts que quedi aprovada definitivament.”
La senyora Selga i Brunet explica que aquest acord ja va ser adoptat al Ple del
Consorci del Bages per a la gestió de residus i consisteix en modificar l’article 2.1 dels
seus Estatuts en el sentit d’especificar els municipis que l’integren, així com el Consell
Comarcal del Bages, a requeriment de la Direcció general d’Administració Local.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
L'alcalde intervé informant que avui la Direcció General de l’Administració Local ha
aprovat formalment la inscripció del Consorci del Bages per a la gestió de residus en el
Registre d’Entitats Locals.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n presenten, ni se’n formulen.

El senyor de Puig i Viladrich recorda que demà és el sant de l’alcalde i, malgrat que
no se celebra, li desitja una bona onomàstica. Així mateix, desitja un bon dia de Sant
Jordi a tothom.
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L'alcalde també desitja bon Sant Jordi a tothom, espera que no plogui durant la Diada
i que faci bon temps.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 hores i
40 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. ............... i
correlativament fins el ............

El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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