
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 21 de juny del 
2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la 
sessió número 7 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Segon: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Tercera: Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
Quarta: Sra. Núria Sensat i Borràs 
Cinquè: Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Sisena: Sra.  Aida Guillaumet i Cornet  
Setè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres i García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr. Miguel Angel Martínez i Conde 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
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Els senyors Martínez Conde i Sala Rovira s'incorporen a la sessió durant el debat del 
punt 7.6 de l'Ordre del dia. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del 17 de maig del 2004, que s'ha entregat als regidors i regidores, 
juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a 
formular respecte el seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 19, 20, 
21, 22 I 23 CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17, 24 I 31 DE MAIG I 7 DE 
JUNY DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES 
ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS 
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 19, 20, 21, 22 i 23 corresponents als dies 
10, 17, 24 i 31 de maig i 7 de juny Del 2004, respectivament, pel repartiment que de les 
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
A) SERVEIS JURÍDICS I D'ASSESSORAMENT 
 
A.1) PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
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2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3914, DE 27 

DE MAIG DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 163/2004-A, 
INTERPOSAT PER UPLAN, S.A. CONTRA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE 
PRESIDENT QUE ESTIMAVA EL RECURS INTERPOSAT CONTRA 
L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA 
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 27, DOLORS - SALLENT, 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 163/2004-A interposat per 
UPLAN, S.A., contra la resolució de l’Alcalde-President de data 19-01-04, la qual 
estimava el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitivament del projecte 
de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 27, Dolors-Sallent de Manresa,  davant 
el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona, en qualitat de part 
demandada.  
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de  la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4200, DE 9 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 193/2004, INTERPOSAT PEL 
SENYOR XXX I ALTRE, CONTRA L'ACORD ADOPTAT PEL JURAT 
D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA QUE FIXAVA EL PREU JUST DE LA 
FINCA SITUADA A LA PUJADA DEL CASTELL, S/N, DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 193/2004 interposat pel sr. 
XXX i altra, contra l’acord adoptat per la Secció de Barcelona del Jurat d’Expropiació 
de Catalunya en data 13-10-03, pel qual es fixava el preu just de la finca situada a la 
Pujada del Castell, s/n de Manresa, expt. preu just 0093-02, davant la Secció Segona 
de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en qualitat de codemandats. 
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2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3400, DE 5 DE 

MAIG DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
DAVANT EL JUTJAT DE MENORS NÚM. 5 DE BARCELONA, EN EL PROCÉS 
DE PEÇA SEPARADA DE RESPONSABILITAT CIVIL NÚMERO 216/2003 
SECCIÓ H. 

 
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 de Menors 
núm. 5 de Barcelona, en el procés de la peça separada de responsabilitat civil número 
216/2003 secció H, amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor 
civil, per tal de reclamar la responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats 
al pavelló vell del Congost i al cementiri de Manresa, després d’un concert,  el dia 25 
de gener de 2003, presumptament  pels menors XXX i XXX. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el judici de la peça separada de responsabilitat civil número 216/2003 
secció H. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3401, DE 5 DE 

MAIG DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
DAVANT DEL JUTJAT PENAL NÚMERO 1 DE MANRESA, EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 50/2004-R. 

 
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 Penal 
número 1 de Manresa, en el procediment abreujat núm. 50/2004-R, amb l’objecte de 
ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la 
responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats en una pilona al carrer Era 
Firmat el dia 10 de febrer de 2001, presumptament  pel Sr. XXX. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el procediment abreujat 50/2004-R. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3883, DE 26 DE 
MAIG DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
DAVANT DEL JUTJAT PENAL NÚM. 2 DE MANRESA, EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT NÚM. 137/2004-I. 

 
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 Penal 
número 2 de Manresa, en el procediment abreujat núm. 137/2004-I, amb l’objecte de 
ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la 
responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats en un  fanal d’enllumenat al 
c/ Santa Clara el dia 2 d’octubre de 2003, presumptament  pel Sr. XXX. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el procediment abreujat 137/2004-I. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4069,  DE 28 DE 

MAIG DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR XXX CONTRA LA 
INTERLOCUTÒRIA DE 5 D'ABRIL DE 2004, EN RELACIÓ AMB EL 
CESSAMENT I CLAUSURA DE L'ACTIVITAT DE DRAPAIRE SENSE 
LLICÈNCIA MUNICIPAL AL CARRER DEL REMEI DE DALT, NÚM. 16-18. 

 
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 Sr. XXX, contra la Interlocutòria de 5 d’abril de 2004, que disposa que no 
procedeix acordar la suspensió de l’execució de  la resolució del tinent d’alcalde 
regidor delegat d’habitatge, rehabilitació i activitats de 18-12-02, que ordenava el 
cessament i clausura de l’activitat de drapaire sense llicència municipal al carrer Remei 
de Dalt núm. 16-18 (solar), 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 TRINITAT 
CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de  la defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de 
referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4112, DE 4 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 186/2004 B, INTERPOSAT 
PER POST EXPRÉS,S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR 
DELEGAT D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS, QUE IMPOSAVA 
UNA MULTA PER LA INFRACCIÓ CONSISTENT EN EXERCIR L'ACTIVITAT 
D'OFICINA EN HORARI NOCTURN I SENSE LLICÈNCIA.  
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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 186/2004 B,  interposat per 
POST EXPRES, SA contra la resolució del regidor delegat d’habitatge, rehabilitació i 
activitats de 29-01-04 que imposava una multa de 1500 € per la infracció consistent en  
exercir l’activitat d’oficina de serveis postals en horari nocturn i sense llicència en el 
carrer Bambylor, 5, baixos de Manresa, els dies 22, 23 i 25 de setembre de 2003, en 
qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, 
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en 
compliment de l’article 49.1 de la  Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4114, DE 3 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL JUDICI DE FALTES 128/2004  I PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 645 I 646. 

 
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 5 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 128/2004, en el 
que hi figuren com a denunciats els agents de la Policia Local 645 i 646,  amb objecte 
de ser part en el procediment, en qualitat de responsable civil subsidiari. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el judici de faltes 128/2004. 
 
3r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb els 
carnets professionals número 645 i 646,  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 128/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 12 de febrer de 2004 a la ctra. de 
Cardona de Manresa, consistents en  desobediència i insults  als agents de la Policia 
Local i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa 
l’article 41 LPL.  
 
4t. DESIGNAR  com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 645 i 646 en 
el Judici de Faltes núm. 128/2004, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’ 
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assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei de 
contractes de les administracions públiques.  
 
5è. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4248, DE 9 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
JUDICI DE FALTES 429/2003 I PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 630 I 642. 

 
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 5 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 429/2003, en el 
que hi figuren com a denunciats els agents de la Policia Local 630 i 642,  amb objecte 
de ser part en el procediment, en qualitat de responsable civil subsidiari. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el judici de faltes 429/2003. 
 
3r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb els 
carnets professionals número 630 i 642,  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 429/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 4 d’abril de 2003 consistents en  insults i 
possibles lesions 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.  
 
4t. DESIGNAR  com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 630 i 642 en 
el Judici de Faltes núm. 429/2003, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’ 
assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei de 
contractes de les administracions públiques.  
 
5è. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.2) EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
 
 
2.12 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4055, 

DE 26 DE MAIG DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA 
DICTADA EL 14 DE MAIG DE 2004 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 1170/2003 INTERPOSAT PER AQUEST 
AJUNTAMENT CONTRA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DEL SERVEI 
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la Interlocutòria el dia 14 de maig de 2004 
per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm. 1170/2003 
interposat per aquest Ajuntament contra la Resolució dictada pel Director del Servei 
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d’Ocupació de Catalunya el 19 de juny de 2003 que revocava parcialment la subvenció 
de 115.083,76 € atorgada a l’Ajuntament per resolució de 28 de setembre de 1999, i 
reduïa la quantia a 50.146,44 €, per no justificar la totalitat de la subvenció atorgada. A 
més, declarava l’obligació de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 
36.166,37 € de principal més 4.924,32 € en concepte d’interessos legal, així com 
contra la resolució presumpta desestimatòria del recurs d’alçada, resolució judicial que 
literalment diu: “No haber lugar a suspender la ejecutividad de la resolución del 
Consejero de Trabajo e Industria, de 19 de febrer de 2004”. 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3374, DE 5 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA 
EL 5 D'ABRIL DE 2004 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
4 DE BARCELONA, QUE DISPOSA QUE NO PROCEDEIX ACORDAR LA 
SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR 
DELEGAT D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS QUE ORDENAVA 
EL CESSAMENT I CLAUSURA DE L'ACTIVITAT DE DRAPAIRE SENSE 
LLICÈNCIA MUNICIPAL AL CARRER REMEI DE DALT, NÚM. 16-18. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR  la Interlocutòria dictada el dia 5 d’abril de 2004,  pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 4 de Barcelona, que disposa que no procedeix acordar la 
suspensió de l’execució de  la resolució del tinent d’alcalde regidor delegat d’habitatge, 
rehabilitació i activitats de 18-12-02, que ordenava el cessament i clausura de l’activitat 
de drapaire sense llicència municipal al carrer Remei de Dalt núm. 16-18 (solar). 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4307, DE 10 

DE JUNY DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA 
EL 6 D'ABRIL DE 2004 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
173/2003-A, INTERPOSAT PER STACHYS,S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓ 
DE L'ALCALDE 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. EXECUTAR  en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 6 d’abril del 
2004 per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm. 
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, va dictar el dia 
6 d’abril del 2004, la resolució judicial que literalment diu: “TENER POR DESISTIDO de 
la prosecución de este recurso al recurrente STACHYS, S.A., sin imposición de costas. 
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Firme esta resolución, remítase testimonio de la misma, en unión del expediente 
administrativo, al órgano demandado, solicitando acuse de recibo. Verificado 
archívese el presente recurso”.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.3) CANVI DE DESIGNACIÓ DE PROCURADOR 
 
2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3787, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
285/2000, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 23 de desembre  de 199 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 285/2000 interposat 
per part del Sr. XXX contra l'acord de la Comissió Municipal de Govern del dia 15 de 
febrer de 1999, que desestimava la reclamació de danys i perjudicis en via administrativa, 
pels danys causats al vehicle, motocicleta marca Yamaha, model Cygnus 125 cc, amb 
matrícula XXX, per un import de 47.830'-ptes, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat 
que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.16 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3788, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1982/1999, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 9 de novembre de 1999 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1982/1999 interposat 
per part del Sr. XXX l’acord de la Comissió Municipal de Govern del dia 03-05-99, pel 
qual s’acordava desestimar la reclamació del dret d’indemnització de quantitat, pels 
desperfectes soferts en el vehicle matrícula XXX deguts a una reixa de protecció de la 
xarxa de clavegueram, a l’av. Bases de Manresa, el dia 16 de juny de 1997, en comptes 
del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.17 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4053, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
767/2001, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 18 de maig de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 767/2001 interposat 
per la Sra. XXX contra l’acord el Ple de la Corporació de data 16-10-00, que aprovà 
definitivament el projecte de remodelació del c/ Dr. Fleming, Passatge Pilar Cots i Camí 
Vell de Santpedor, i contra la resolució del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda 
de data 26-03-01, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la quota 
provisional del c/ Dr. Fleming, Passatge Pilar Cots i Camí Vell de Santpedor, en relació 
a la finca situada al c/ Dr. Fleming, núm. 8, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat 
que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.18 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4054, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
2132/1999, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 9 de novembre de 1999 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 2132/1999 interposat 
per la Sra. XXX contra la inactivitat d’aquesta administració, sol·licitant indemnització de 
quantitat pels danys i perjudicis causats per l’incompliment del conveni subscrit en data 
25-09-90 entre la mare de l’actora, Sra. XXX i aquest Ajuntament, en comptes del Sr. 
Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.4) PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
2.19 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3402, DE 4 DE 

MAIG DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 648, 621 I 310 EN EL JUDICI DE 
FALTES 112/2004-NS. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la Policia Local amb 
carnet professional números  648, 621 i 310, per tal de garantir-los la defensa jurídica 
que calgui en la impugnació del recurs d’apel·lació presentat pel Sr. Mohamed 
Karroum, contra la sentència dictada el dia 25 de febrer de 2004 pel jutjat d’Instrucció 
número 1 de Manresa en el Judici de Faltes 112/2004-NS, arran de la denúncia per 
desobediència  greu als agents de l’autoritat i trencament de la immobilització del seu 
vehicle i furt del parany que l’immobilitzava, efectuada en l’exercici de les seves 
funcions com a agents de la Policia Local de Manresa. 
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2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, per 
tal que pugui representar als agents de la Policia Local amb carnet professional núm. 
648, 621 i 310 en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior i designar a la  
lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora Montserrat Morros i 
Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la Policia Local. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.20 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4269, DE 25 

DE MAIG DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 595 I 630 EN EL JUDICI DE FALTES 
234/2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb el 
carnet professional números 595 i 630, 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  234/2004, 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 22 de maig 
de 2004 a la Plaça de Crist Rei, consistents en resistència, desobediència i insults 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  com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 595 i 630 
en el Judici de Faltes núm. 234/2004, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte 
d’ assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei 
de contractes de les administracions públiques.  
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.21 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4115, DE 3 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM.612 I 640 EN EL JUDICI DE FALTES 
209/2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb el 
carnet professional números 612 i 640, 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  209/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran 
de les diligències número 56112/2004,  d’uns fets esdevinguts el dia 18 de març de 
2004, consistents en desobediència  i insults als agents de l’autoritat i que podrien ser 
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 612 i 640, en el Judici de Faltes  núm. 
209/2004. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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A.5) ALTES ASSUMPTES  SERVEIS JURÍDICS 
 
2.22 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4113, DE 4 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ENTRADA A LA 
FINCA SITUADA AL POAL, POL. 6, PAR. 108, PROPIETAT DEL SENYOR 
XXX, PER EFECTUAR L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA D'ENDERROC D'UNA 
BARRACA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada a la finca situada en el Poal, pol. 6, parc 108  
de Manresa, propietat del Sr. XXX, als efectes de poder efectuar l’execució subsidiària 
d’enderroc d’una barraca situada en la finca esmentada, davant dels Jutjats 
Contenciosos Administratius de Barcelona.  
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la 
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada a  la finca 
situada en el Poal pol. 6 parc 108 de Manresa, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona que per torn correspongui. 
 

3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.23 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4312, DE 3 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D'ALÇADA CONTRA 
RESOLUCIÓ DICTADA EL 8 DE MARÇ DE 2004 PEL DIRECTOR GENERAL 
D'ECONOMIA SOCIAL, COOPERATIVES I AUTOEMPRESA, QUE DECIDIA 
ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT AL DRET 
A PERCEBRE PART DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL 
FINANÇAMENT DEL 80 % DELS COSTOS LABORALS TOTALS DE 
L'AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL SENYORA MARIA 
AURÈLIA SOLER CARRIÓ. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. INTERPOSAR recurs d’alçada contra la resolució dictada el dia 8 de març de 2004 
pel Director General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, que decidia 
acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament, al dret a percebre part de la 
subvenció atorgada per al finançament del 80 per 100 dels costos laborals totals de 
l’agent d’ocupació i desenvolupament local Maria Aurèlia Soler Carrió, ja que 
l’Ajuntament va pagar en el seu moment la quantitat que es reclama, i pel que fa als 
interessos, no existeix títol habilitant per reclamar-los. 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
B) SERVEIS FINANCERS 
 
2.24 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3586, DE 14 

DE MAIG DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2004, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 
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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 7/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004." 
 

PRESSUPOST 2004      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2004      

ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

422.8.224 Ensenyam.Conserva. Profes.Música.-Primes assegur. 500,00 100,55   600,55 Consignació insuficient. 

422.8.226 Ensenyam. Conservatori Profes.Música.-Desp.divers. 36.830,00   100,55 36.729,45 Consignació sobrant. 

121.0.121 Administració General.- Retribucions complementàries. 1.043.678,00   3.600,00 1.040.078,00 Consignació sobrant. 

611.0.121 Administració Financera.- Retribucions complement. 592.200,00   4.000,00 588.200,00 Consignació sobrant. 

121.4.226 Altres edif.Corporació.- Despeses diverses 6.000,00 3.600,00   9.600,00 Consignació insuficient. 

121.5.162 Salut laboral.-Despeses socia.func.i pers. no laboral. 23.600,00 4.000,00   27.600,00 Consignació insuficient. 

   7.700,55 7.700,55    

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 7/2004 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.558.635,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.211.717,39 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.790.840,85  Capítol 3.- Despeses financeres 1.346.350,00 

     
Capítol 4.- Transferències 16.207.024,12  Capítol 4.- Transferències 4.741.853,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 453.397,00  Capítol 6.- Inversions reals  29.853.024,31 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital 3.987.135,69 

     



 14 

Capítol 8.- Actius financers  10.039.312,57  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  7.199.713,97  Capítol 9.- Passius financers  4.248.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................   81.953.198,51  TOTAL  ...................………........................................... 81.953.198,51 

 

 
2.25 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4247, DE 7 DE 

JUNY DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 8/2004, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004." 
 

PRESSUPOST 2004      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2004      

ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

422.8.223 Ensenyament Conservatori Prof.Música.Transports 6,00 440,00   446,00 Consignació insuficient trasllat piano. 

422.8.226 Ensenyament Conservatori Prof.Música.Despeses div. 36.729,45   440,00 36.289,45 Consignació sobrant. 

322.6.131 Promoció Ocupa. Altres Programes.- Laboral eventual. 124.553,00 4.600,00   129.153,00 Consignació insuficient. 

322.6.160.00 Altres Programes.-Seguretat Social.-Personal Laboral 39.922,00 5.300,00   45.222,00 Consignació insuficient. 

322.6.226 Promoció Ocupació.-Altres Programes.-Desp.divers. 99.000,00   9.900,00 89.100,00 Consignació sobrant. 

541.0.489 Suport i extensió universitària.- Altres transferències. 30.000,00 4.000,00   34.000,00 
Consigna.insuficient Campanya 
Manresa Univ. 

541.0.226 Suport i extensió universitària.- Despeses diverses. 6.000,00   4.000,00 2.000,00 Consignació sobrant. 

432.3.213 Parcs i Jardins.- Maquinària, Instal.lacions i utillatge. 6.000,00 1.000,00   7.000,00 Consignació insuficient. 

432.3.623 Parcs i Jardins.- Maquinària, Instal.lacions i utillatge. 3.000,00   1.000,00 2.000,00 Consignació sobrant. 

   15.340,00 15.340,00    

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 8/2004 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  
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Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.568.535,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.198.817,39 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.790.840,85  Capítol 3.- Despeses financeres 1.346.350,00 

     
Capítol 4.- Transferències 16.207.024,12  Capítol 4.- Transferències 4.745.853,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 453.397,00  Capítol 6.- Inversions reals  29.852.024,31 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital 3.987.135,69 

     
Capítol 8.- Actius financers  10.039.312,57  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  7.199.713,97  Capítol 9.- Passius financers  4.248.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................   81.953.198,51  TOTAL  ...................………........................................... 81.953.198,51 

 
C) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.26 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 3699, DE 20 DE MAIG DE 2004, SOBRE 
MODIFICACIÓ DE L'HORARI DE FUNCIONAMENT DE LES OFICINES DELS 
REGISTRES AUXILIARS DE DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"Primer. Modificar el contingut de l’article 6.1 del Reglament regulador del registre de 
documents de l’Ajuntament de Manresa, en el sentit d’adaptar-lo al contingut previst en 
la resolució d’alcaldia de 20 de març de 2003, el qual quedarà redactat de la forma 
següent: 
 
'Article 6.  Horaris de funcionament 
 
1. Les oficines del Registre Central i els seus Registres Auxiliars estaran obertes al 

públic els dies hàbils, durant l’horari següent: 
 
Horari general (del 16 de setembre al 30 de juny) 
 
Registre Dies Horari 

Central (Secretaria General) 
 
 
Auxiliars (Serveis Financers, Organització i 
Recursos Humans, Serveis del Territori, 
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Servei de 
Desenvolupament) 

De dilluns a dissabte 
Dilluns 
 
De dilluns a divendres 
Dilluns 
 
 

De 9 a 14 h 
De 16.30 a 19 h 
 
De 9 a 14 h 
De 16.30 a 19 h 

 
Horari d’estiu (de l’1 de juliol al 15 de setembre) 
 
Registre Dies Horari 

Central (Secretaria General) 
 
Auxiliars (Serveis Financers, Organització i 
Recursos Humans, Serveis del Territori, 
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Servei de 
Desenvolupament) 

De dilluns a dissabte 
 
De dilluns a divendres 
 
 
 

De 9 a 13.30 h 
 
De 9 a 13.30 h 
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Dies 24 i 31 de desembre 
 
Registre Dies Horari 

Central (Secretaria General) 24 i 31 de desembre De 9 a 14 h 

 
Aquest règim horari podrà ésser modificat mitjançant resolució que serà objecte de 
publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.' 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, als 
efectes corresponents. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i donar-ne compte al Ple de la corporació en la propera 
sessió que tingui lloc." 
 
2.27 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3519, DE 14 DE 

MAIG DE 2004, SOBRE CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA QUE 
CONSISTEIX EN ELS TREBALLS D'ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS DE LA 
CARRETERA D'ACCÉS AL BARRI DE SANT PAU DE LA CIUTAT DE 
MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Contractar l’execució de l’obra que consisteix en els Treballs d’estabilització 
del talús de la carretera d’accés al barri de Sant Pau de la ciutat de Manresa, 
mitjançant tramitació d'emergència. 
 
SEGON. Adjudicar a l’entitat mercantil Inaccés Geotècnica Vertical, S.L. (CIF 
B60305125, ptge. Amics d’Argentona, 32, P.I. Can Negoci, 08310 Argentona) el 
contracte menor d’obra que consisteix en els Treballs d’estabilització del talús de la 
carretera d’accés al barri de Sant Pau de la ciutat de Manresa, amb caràcter emergent, 
per un preu de 68.563,61 euros, inclòs l’IVA, d’acord amb les estipulacions i 
característiques que s’indiquen a continuació: 
 
— Objecte i característiques de l’obra a executar: a conseqüència dels continuats 

despreniments de pedres i material granular provinents del massís muntanyós, amb 
el greu perill per a la seguretat de les persones i davant la possibilitat continuada de 
més caigudes de roques, es proposa la contractació com a obra emergent dels 
treballs per a l’estabilització del massís rocós al costat de la carretera d’accés al 
barri de Sant Pau de la ciutat de Manresa. Aquests treballs es realitzaran en els 
punts del massís rocós on el perill de despreniments és major, tot i no poder-se 
assegurar totalment que no hi hagi cap més caiguda de pedres a la via pública.  

 
Característiques tècniques dels treballs a executar: 
— Instal·lació de malla metàl·lica reforçada amb ancoratges i cables d’acer. 
— Malla orgànica. 
— Ancoratges d’estabilització de massís rocós. 
— Malla metàl·lica de protecció de talussos. 
— Sembra manual de talussos. 
— Instal·lació de barrera fixa antidespreniments. 
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— Data màxima de començament de l’obra: de manera immediata a la recepció de la 
notificació d’aquesta resolució. 

 
— Termini màxim d’execució: 1 mes, comptat a partir de l’inici de l’obra. 
 
— Règim jurídic aplicable: el contracte se subjectarà a les previsions del Text refós de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

 
— Tècnic supervisor del contracte: el tècnic municipal supervisor del desenvolupament 

i compliment del contracte serà el senyor Josep M. Muncunill Soleda. 
 
— Sistema de pagament: El pagament del preu del contracte es durà a terme prèvia 

presentació de factura o certificació per part del contractista i posterior aprovació 
d’acord amb el sistema legalment establert.  

 
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del TRLMRLC." 
 
2.28 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte dels dos escrits de la cap del Gabinet de Presidència del 
Parlament de Catalunya, senyora Marina García i Soler, del 4 de juny del 2004, en 
relació amb l'acord sobre els 25 anys d'ajuntaments democràtics i sobre el distintiu 
CAT en els vehicles oficials, respectivament; i de l'escrit del president de la Diputació 
de Lleida, senyor Isidre Gavín i Valls, en relació amb l'acord sobre el distintiu CAT en 
els vehicles oficials.  
 
2.29 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4325, DE 14 

DE JUNY DE 2004, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER DONAR EL NOM 
DE CONCEPCIÓ PINIELLA AL VIAL QUE HI HA AL COSTAT DE LA 
RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE LA FONT DELS CAPELLANS I QUE 
COMUNICA EL NOU TRAM DEL TOSSALET DELS DOLORS AMB EL 
CARRER DE LA FONT DELS CAPELLANS. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar 
donar el nom de carrer de Concepció Piniella al tram de via pública que actualment no 
té nom i que conflueix amb el carrer de la Font dels Capellans pel sud, no té continuïtat 
pel nord i s’intersecciona amb l’ampliació del carrer del Tossalet dels Dolors, d’acord 
amb el plànol adjunt. 
 
2n. Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, 
Tinent d’Alcalde Regidor Delegat de Cultura i Turisme, i com a Secretari del mateix al 
Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de Servei  dels Serveis a les Persones. 
 
3r. Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
En aquest moment, l’alcalde altera l'ordre correlatiu dels assumptes compresos en l'ordre 
del dia, en el sentit de tractar seguidament l'inclòs en el punt 7.6. 
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7.6 PROPOSICIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, ICV-EA, CIU I PPC 

PER DEMANAR EL DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT PER AL 
SISTEMA DE DEVOLUCIÓ I RETORN D'ENVASOS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, 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 a 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 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 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. 
 
Atès que la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha arribat a uns 
acords amb l’Ajuntament de Manresa respecte a la transparència econòmica i fiscal, 
millora de la gestió dels serveis de recollida, jornada de residus, noves ordenances de 
residus, neteja i via pública. 
 
Atès que la FAVM també fa pública la seva preocupació tant per la gran generació de 
residus com de les conseqüències que se’n deriven. 
 
Atès que aquest Ajuntament va aprovar en data de 22 d’abril de 2003 una moció en 
termes similars.  
 
Atès que des d’aquella data no s’ha canviat la llei estatal ni el reglament com tampoc 
s’ha signat l’acord d’autorització a ECOEMBES per part del govern de la Generalitat. 
 
Per tot això, els grups sotasignants proposem de nou al Ple 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." 
 
En aquest moment, s'incorporen a la sessió els senyors Martínez Conde i Sala Rovira. 
 
A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada pel senyor Carles Boix i 
Planas, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, en la 
que demana autorització per intervenir en aquesta sessió plenària, i d'acord amb el 
que disposa l'article 20 del Reglament de participació ciutadana, l'alcalde li dóna la 
paraula. 
 
El senyor Carles Boix i Planas (amb DNI número XXX) llegeix un document que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Des que el mes de novembre passat, es va fer públic que aquest Ajuntament 
augmentaria la taxa de recollida de deixalles en un 33 per 100, la Federació 
d'Associacions de Veïns s'ha posicionat en contra d'aquest increment. 
 
Vam traslladar les nostres queixes i arguments a l'equip de govern, es va elaborar un 
manifest, on exposàvem la nostra posició sobre la gestió dels residus urbans i el cost 
que aquest servei ha d'implicar per la ciutadania. 
 
Vam realitzar una campanya simbòlica de recollida de signatures en contra de 
l'augment de la taxa, amb un total de 4.307 firmes recollides, que avui els entregarem. 
 
També va iniciar-se un diàleg amb l'equip de govern, en el qual vam arribar a alguns 
punts de coincidència, però no a la moratòria de l'increment de la taxa. 
 
Amb aquesta intervenció en el Ple municipal volem: 
 
— Expressar, davant la totalitat de forces polítiques del Consistori, el nostre rebuig a 

aquest augment desmesurat de la taxa d'escombraries, ja prou conegut per l'equip 
de govern. 

 
— Que l'increment dels propers anys sigui zero o que es limita a l'augment de l'IPC, 

donat que aquesta pujada ja és un fet consumat per enguany, tot i la ferma 
oposició de la Federació. 

 
Els barris de Manresa assumim el principi que 'el millor residu és aquell que no es 
genera' i reafirmem la regla de les 3 erres (reduir, reutilitzar i reciclar). 
 
Al mateix temps, defensem el principi de 'qui contamina paga', és a dir, que el 
productor dels residus s'ha de fer càrrec dels costos del seu tractament.  
 
La voluntat d'aquesta Federació i la de tots els barris de la ciutat és assumir la 
corresponsabilitat que ens pertoca en la complexa gestió de la producció de residus, 
que tants recursos disponibles malbarata i deteriora la imatge i la qualitat de la ciutat. 
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És per això, que desitgem que tots els actors implicats assumeixin també la seva 
responsabilitat. 
 
Denunciem que són els grans grups empresarials els qui determinen els preus i els 
models de gestió més favorables als seus interessos. Traspassen als ciutadans la 
feina de recuperar els productes que ells posen al mercat a un cost inferior al que 
haurien de suportar si fossin ells els encarregats de recuperar-los directament. 
 
I, com que sabem el problema econòmic i de gestió que suposa la recollida selectiva 
per als ajuntaments, també denunciem que, malgrat la moció del 22 d'abril del 2003, 
amb la que es va acordar en aquest Ajuntament demanar responsabilitats als òrgans 
competents (Govern de l'Estat i Generalitat de Catalunya) ha mancat fermesa a l'hora 
d'actuar com a defensors dels vostres propis interessos i dels vostres ciutadans, per tal 
de fer front a la prepotència dels sistemes integrats de gestió de residus, exigint-los el 
compliment dels mandats legals i canviar aquesta situació injusta. 
 
Per finalitzar amb aquesta intervenció, la Federació d'Associacions de Veïns de 
Manresa proposa a aquest Ajuntament: 
 
1. Avançar en la transparència econòmica i fiscal. Identificar l'origen dels diferents 

residus, el seu volum i la valoració. Determinar la responsabilitat de qui correspon 
els seus diferents costos. Fer-ho públic. Complir el compromís que l'equip de 
govern ens ha comunicat, mitjançant el document amb registre de sortida 43.280, 
de repercutir íntegrament els diners procedents del retorn del cànon com un ingrés 
que permeti reduir l'increment de la taxa durant els propers anys 2005, 2006 i 
2007. I nosaltres afegim que, com a màxim, es limiti a l'increment de l'IPC. 

 
2. Millorar la gestió dels serveis i de recollida de residus, i la gestió de les 

instal.lacions ambientals (deixalleries, depuradores, plantes de compostatge, etc.) 
així com els seus efectes no desitjats: pudors. 

 
3. Engegar una campanya cívica sobre residus, amb la implicació dels barris, que 

tracti sobre la generació, gestió actual i possibles alternatives.  
 
4. Elaborar una ordenança de residus urbans i neteja de la via pública, dirigida, 

sobretot, a evitar situacions de negligència sobre el sistema de recollida municipal 
i aconseguir que la gestió dels residus la faci aquell que els genera. 

 
5. Revisió de l'actual ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida 

d'escombraries, més proporcional a la quantitat de residus generada per unitat de 
local o habitatge. 

 
6. Lideratge polític: que l'Ajuntament compleixi, amb major determinació, els acords 

presos en el Ple del 22 d'abril del 2003 i la proposta que avui presentem." 
 
La senyora Selga i Brunet intervé, a continuació, i diu que, complint el Reglament de 

participació ciutadana, l'Ajuntament de Manresa ha facilitat la possibilitat que es puguin 

expressar en aquesta sessió plenària aquestes preocupacions, que ja es vénen 

manifestant, des de fa temps i de les que n'ha tingut coneixement l'equip de govern, a 

través dels regidors. 

Entén que el Ple rep avui aquestes quatre mil signatures, que es van recollir en un 

primer moment en un manifest dirigit principalment contra l'augment de la taxa 

d'escombraries, i que s'han reconduït al llarg del temps, com a conseqüència dels 
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contactes més freqüents que han mantingut les dues parts, en els quals l'Ajuntament 

ha tingut l'oportunitat d'explicar la seva visió respecte a la problemàtica de residus. 

Considera que la presentació que ha fet la Federació d'Associacions de Veïns en 

aquesta sessió s'ajusta en molts punts a temes que ja es venien treballant i, respecte a 

d'altres, com a conseqüència de la seva petició, cal treballar amb més contundència i 

fermesa. 

Diu que ja es va elaborar un document de proposta d'acords, en el que es parlava de 

transparència econòmica i fiscal; i en destaca alguns punts:  

És importantíssim, com a eina pedagògica, que tots sapiguem el que costen els 

serveis i el manteniment de les instal.lacions perquè funcionin correctament; per tant, 

la informació econòmica i fiscal ha d'estar completament lligada a la funció pública i, 

en el moment en què hi ha tot un col·lectiu ciutadà que el demanda, l'Ajuntament de 

Manresa està obligat a donar-la, tal com es va comprometre a fer amb l'escrit que ha 

esmentat. 

Quant a la millora de gestió dels serveis de recollida, diu que, com és sabut, la feina 

d'aquest Ajuntament consisteix en procurar contínuament que les instal.lacions 

ambientals compleixin amb tots els requisits ambientals. També diu que un dels motius 

principals de l'augment de l'any passat és l'objectiu que l'Abocador tingui una bona 

gestió ambiental, no només en el dia d'avui, en què ja s'hi està abocant, sinó també 

durant els propers trenta anys. 

Manifesta, per tant, que caldrà realitzar una comptabilitat coherent amb aquesta 

finalitat política i social, i recorda que la regidoria de Medi Ambient ha expressat 

sempre la necessitat de dur a terme campanyes cíviques, i, en conseqüència, 

qualsevol acció que es faci conjuntament amb les associacions de veïns encaixa 

completament amb aquesta dinàmica i forma part de del document d'acords que es va 

redactar, al qual s'ha referit anteriorment. 

Planteja, així mateix, la necessitat de redactar una Ordenança de neteja, que reguli els 

drets i deures en tots els serveis relacionats amb els residus; una Ordenança fiscal, 

que possibiliti que els qui més residus generen pagui més que els qui menys en 

generen. 

En relació amb el lideratge polític, al qual s'ha fet referència i, en concret, a la proposta 

que l'Ajuntament de Manresa demani al govern de l'Estat que modifiqui la llei, diu que 

quan es va aprovar la proposició sobre aquest mateix tema al mes d'abril del 2003, ja 

es va traslladar aquell acord als organismes implicats. 

Fa esment també a l'argument que ha ocupat més titulars a la premsa, que no 

consisteix tant en la preocupació pel gran augment que s'ha produït en la generació de 

residus, com en l'increment que ha sofert la taxa d'escombraries, durant els darrers 

anys. 

Manifesta que, per aconseguir una bona gestió de l'Abocador, serà necessari pagar, 

durant els propers anys, un cànon de residus més alt que l'actual. 

Diu que el compromís de l'Ajuntament de Manresa és molt específic per a la taxa 

d'escombraries de l'any 2003 i que, a part de la política pròpia del Consorci de 

Residus, que consisteix en aconseguir que es gestioni bé l'Abocador i que tingui els 

seus anys de vida, existeix un cànon, creat per l'Agència Catalana de Residus, 

respecte el qual ja se sap el preu que té per a aquest any i els criteris que s'aplicaran 

per al seu retorn, que es basa, principalment, en la recollida de la matèria orgànica. 

Informa que, feta una aproximació o una previsió, es considera que per a l'any 2005 el 

cost que es preveu d'augment de la taxa d'abocador es podrà compensar amb els 

diners que aporta l'Ajuntament i que es preveu que retorni l'Agència Catalana de 

Residus, de deu euros per tona de residus que entren a l'Abocador. 
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Diu que l'Ajuntament no s'ha pronunciat respecte a cap compromís per als anys 2006 i 

2007, perquè considera que falta veure quin cànon hi haurà l'any que ve—informació 

de la que disposarà a l'octubre—: si serà de deu euros, com enguany, de dotze o 

menor; quins seran els criteris de devolució d'aquest cànon: si seguiran essent per als 

qui fan la recollida orgànica o bé s'aplicaran altres criteris—personalment, entén que 

sempre seran per la recollida selectiva.  

Manifesta que, per tant, l'equip de govern no pot avançar polítiques fiscals i 

econòmiques, tenint en compte que desconeix tots els components relatius als anys 

2006 i 2007. 

Informa, però, que, pel que fa a l'any 2005, l'equip de govern s'ha compromès a no 

aplicar augment en la taxa d'escombraries. 

En relació amb la resta de temes que no tenen relació amb la taxa d'escombraries, 

espera que es continuï treballant conjuntament. 

Respecte a la manca de fermesa, diu que, durant els darrers anys s'han viscut uns 

canvis molt importants en el tema dels residus: per una banda, ha augmentat la 

quantitat de residus que es generen; i, per una altra, s'han establert diverses línies per 

a la seva gestió: la Deixalleria, els residus orgànics, la recollida selectiva, etc. 

Fa notar, doncs, que és molt més complicat gestionar aquesta matèria actualment que 

fa sis, set o vuit anys, ja que les coses van canviant i aquest Ajuntament—que té la 

voluntat d'estar al dia en els temes ambientals i de gestió de residus—ha intentat 

adaptar-se a aquestes circumstàncies. 

Manifesta que la decisió d'implantar la recollida de la matèria orgànica va requerir 

fermesa política, com també en va requerir la d'augmentar les taxes d'abocament, 

perquè no és fàcil de prendre, però diu que l'Abocador és a Manresa i, en 

conseqüència, aquest Ple s'ha de fer responsable de les instal.lacions i de les 

activitats que es desenvolupen en aquest terme municipal. 

Per deixar en evidència el gran problema que suposa la generació de residus, llegeix, 

a continuació, alguns dels arguments que va exposar en la sessió plenària en la que 

es va aprovar, per unanimitat, la proposició relativa a la problemàtica sobre la 

generació d'envasos, i manifesta, al respecte, que el model que permet que els 

envasos siguin d'un sol ús no és viable econòmicament ni ambientalment, i cal 

denunciar-lo: "Passa que el consumidor paga quan compra l'envàs d'un sol ús. No té 

alternativa. L'aigua de Vichy, la Cola-cola, la llet, el suc de fruita i la cervesa es 

presenten en tots els establiments en envasos d'un sol ús. El consumidor paga el punt 

verd per al seu reciclatge, al comprar, que no li garanteix que aquell envàs serà 

reciclat, depèn de si ell mateix el porta al contenidor específic. Es paga perquè el cost 

de recollida i gestió dels contenidors a la via pública, si més no, en el cas de la 

comarca del Bages—171 pessetes per habitant i any—supera el cost revertit als 

actors—a l'Ajuntament—pel sistema de recollida i retorn d'aquest punt verd. Es paga 

perquè la resta que no es recicla va a l'Abocador, i aquest té un cost de gestió i 

ompliment, que no és previst pel sistema. Es paga amb qualitat social, perquè els 

contenidors grocs i verds ocupen la via pública i aquesta ocupació no té cost econòmic 

en el sistema. Es paga, per últim, perquè la conseqüència ambiental d'aquest sistema, 

l'espoliació de recursos naturals, no reposats, seran avaluats de manera global, 

planetària: el petroli, els plàstics, els arbres, el paper, les mines per a l'alumini i els 

metalls. Les repercussions ambientals i socials d'aquest espoli no són 

comptabilitzades com a externalitats en el sistema econòmic actual. Tot això passa, i 

cal que l'Ajuntament es faci dipositari d'una voluntat de sostenibilitat, denunciant que 

aquesta no la pot complir, perquè lleis superiors l'exigeixen un sistema de 

funcionament, que atempta aquesta mateixa sostenibilitat, perquè l'actual Llei 
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d'envasos permet que els d'un sol ús vagin en augment, per interessos de les 

empreses envasadores i distribuïdores, i en contra dels interessos del  medi ambient. 

El sistema establert és inviable per als interessos del medi ambient, perquè no 

garanteix que els abocadors no s'omplin d'aquests envasos ni que els materials com 

són ara el paper, arbres, vidre, plàstics i petroli siguin aprofitats, evitant altres 

destruccions del medi. El medi ambient i la justícia social interna de l'Estat i entre 

països no queden garantits amb aquest sistema." 

Diu que aquests eren els arguments amb els quals va defensar que calia denunciar un 

sistema d'envasos d'un sol ús; i que ara es torna a presentar la mateixa proposició al 

Ple, signada per tots els grups, perquè l'Estat no ha canviat la Llei d'envasos, la 

Generalitat de Catalunya no ha signat el conveni amb la societat ECOEMBES, que ha 

d'establir quins diners es retornen als ajuntaments, del sistema integrat de gestió 

d'envasos; i, per tant, la proposició és plenament vigent. 

Manifesta que, des que es va presentar aquesta proposició al Ple l'anterior vegada, 

s'han produït importants canvis polítics tant en l'àmbit estatal com autonòmic, per això, 

creu que és important que es torni a demanar i reivindicar aquest tema, i, en aquest 

cas, amb el valor afegit que la problemàtica social que es deriva d'aquesta qüestió es 

reflecteix amb el moviment veïnal, que s'expressa avui en el Saló de Sessions, amb 

els seus propis arguments, alguns dels quals són diferents dels de l'Ajuntament, i, 

d'altres coincideixen. 

Acaba la seva intervenció agraint les aportacions de les associacions de veïns i la 

presència dels veïns en aquesta sessió, i demana el vot afirmatiu dels membres 

corporatius a la proposició. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC signa aquesta proposició, com ja ho 

va fer l'any passat, perquè està plenament d'acord amb els seus objectius, amb el fons 

i amb la forma. 

Diu que no reiterarà els arguments de l'exposició que ha fet la regidora senyora 

Montserrat Selga, que ha sigut acurada, ja que es tracta de la seva matèria, i ell en 

podria fer ben poques aportacions; per tant se centrarà en el que ha significat i  

continua significant tenir un abocador en bones condicions així com el seu 

segellament, i el cost que això implica. 

Respecte a les polítiques de reciclatge, comenta que, de vegades, es té la creença 

que separant cada material en el contenidor corresponent ja es col·labora prou amb el 

reciclatge. Diu que cal tenir en compte, però, que reciclar comporta uns costos 

econòmics afegits, que s'han de pagar entre tots. 

Manifesta que, amb aquesta proposició es pretén que es facin càrrec d'aquests costos 

els qui fabriquen i comercialitzen els seu productes en aquests tipus d'envasos, sense 

perdre de vista, però, que estem en una societat consumista, que ens aboca, 

contínuament, a industrialitzar i comercialitzar els productes d'aquesta manera. 

No pretén dir que estem en un cercle tancat, del qual no en sortirem, però el cert és 

que això no s'ha fet en dos dies, sinó que és conseqüència d'uns hàbits culturals 

històrics, que hem consolidat entre tots. Per això, creu que és també entre tots que 

s'ha de trencar aquesta dinàmica, a través de l'aplicació de mesures com les que es 

proposen en la proposició i intentant que els qui industrialitzen i comercialitzen aquests 

productes se n'adonin de la situació. Afegeix també que la responsabilitat del 

reciclatge ha de ser compartida per tots, no només ha de ser dels qui ocupen el govern 

o dels qui són a l'oposició. 

Respecte a aquest últims, opina que sempre han actuat de manera molt responsable  

en aquest tema.  
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Celebra el canvi d'actitud que ha anunciat la regidora senyora Selga, consistent en no 

incrementar la taxa quan es produeixi el retorn al que fa referència la Llei 16/2003, de 

finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 

deposició de residus, que preveu el retorn per a l'any 2004. 

Diu que el GMPPC va demanar que, un cop hi hagués aquest retorn, es deixessin 

d'aplicar els increments sobre la taxa d'escombraries, entre altres raons, perquè 

representarà que ja no hi hauran aquests costos—cosa que no és certa, perquè, 

significarà, en definitiva, que s'hauran de pagar tantes tones com entrin, i cal tenir en 

compte que les tones no les crea l'Ajuntament de Manresa, sinó que es fan entre tots. 

Creu que és fonamental explicar als ciutadans que dipositar cada material en el 

contenidor de reciclatge corresponent ha de servir per aconseguir un menor cost en la 

taxa d'escombraries, perquè si es recicla més, entraran menys tones de residus a 

l'Abocador, i, en conseqüència, el Consorci de Residus del Bages no haurà d'abonar 

aquesta taxa a la Generalitat de Catalunya. 

Opina que, malgrat que s'ha avançat molt en el reciclatge dels diferents materials, 

encara estem molt al principi, perquè no s'ha assolit ni el 50 per 100 del que seria 

assumible. 

Diu que el GMPPC comparteix els criteris de les associacions de veïns com ja va fer 

públic quan es va aprovar la taxa d'escombraries, malgrat que no va fer una batalla 

d'aquesta qüestió, per considerar que, per responsabilitat, també cal entendre que, tot 

i que augmentar en el 33 per 100 la taxa és una mesura impopular, el servei té un cost 

econòmic, que s'ha de pagar. 

Manifesta, però, que una cosa diferent és la gestió que cal fer-ne per aconseguir que 

no es produeixin els increments que estaven previstos fins al 2007, i insisteix en 

assenyalar que és un pas important l'anunci de la regidora senyora Selga en el sentit 

que no s'aplicaran augments, sempre que l'equilibri entre els materials que es reciclen 

i les tones que s'ingressen permetin rebre el cànon de retorn. 

Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament la proposició, que s'ha presentat 

conjuntament, i diu que espera i desitja que el tema de l'augment de la taxa i de 

l'increment dels retorns vagin acompanyats, fonamentalment, de l'augment del 

reciclatge, perquè això significarà que no es produirà un augment de l'impost directe, 

per una taxa que ve imposada des de fora. 

 

El senyor Vives i Portell manifesta que aquesta és una qüestió espinosa, perquè, 

quan, fa uns mesos, el GMCiU es va assabentar que l'augment de la taxa de les 

deixalles seria d'un 33 per 100, es va sorprendre negativament i es va posar les mans 

al cap, com a primera reacció, perquè semblava un increment molt gran i, de fet, 

objectivament, ho és, tant en termes relatius com absoluts.  

Continua explicant que, més endavant, quan va conèixer les causes i la gènesi 

d'aquest increment, va comprendre que l'augment continuava essent molt gran i, per 

tant, tindria una resposta popular molt negativa, però també obeïa a una conjuntura 

molt determinada respecte a la política de recollida de deixalles i, sobretot, al 

reciclatge i les despeses que ocasiona.  

Té la sensació que els ciutadans, en general, no hem estat mai conscients, o almenys, 

durant molts anys, ja que ara ho comencem a ser, de les despeses que ocasiona 

aquest servei. No es refereix tan sols a la recollida de la brossa, sinó també al seu  

reciclatge, al seu abocament i al manteniment de les instal.lacions. Insisteix en afirmar 

que no se n'és del tot conscient, malgrat que dolgui pagar la taxa d'escombraries, 

entre altres raons, perquè els ciutadans sovint opinen que el servei no acaba de 

funcionar bé. En aquest sentit, diu que hi ha la creença general que la ciutat està 



 25 

desendreçada, bruta i deixada. Creu, per tant, que tenint en compte aquesta 

percepció, un augment com aquest no respon al servei que s'està prestant. 

Així mateix, diu que, més enllà d'aquesta sensació immediata o d'aquesta realitat, 

parcial, total, general, individual o col.lectiva, que es pugui tenir, això només és la 

punta de l'iceberg, que té al darrera la gran problemàtica del reciclatge, de l'abocament 

i de les instal.lacions. 

Manifesta que el GMCiU no va voler fer, en el seu moment, un cavall de batalla 

demagògic contra l'equip de govern respecte a aquest tema, perquè va considerar 

que, en el fons, l'equip de govern estava força estacat, pel que fa a la repercussió que 

havia de fer d'allò que se li imposava, respecte a la butxaca dels contribuents.  

Afegeix que, més enllà de tot això, el GMCiU comparteix bàsicament el que ha 

comentat la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, ja que no pot ser d'una 

altra manera, perquè està inspirat en el sentit comú.  

Diu que, a més, també hi ha la gestió i la manera en què s'ha d'intentar evitar que es 

produeixi la repercussió negativa que té per a la butxaca dels ciutadans l'aplicació 

d'aquest fort increment i del que hi pot haver en el futur, en el sentit de temperar-lo o 

reduir-lo. 

Manifesta que el GMCiU es felicita, com també felicita a la regidora senyora Selga, per 

aquesta primera decisió, d'entrada, pel que fa a l'exercici del 2005. 

Amb la intenció d'anar una mica més enllà, demana a l'equip de govern que, per als 

exercicis pressupostaris del 2006 i 2007, i en la mesura que es conegui el cànon i els 

criteris que s'utilitzaran per a la seva aplicació—cosa que, segons ha dit la regidora 

senyora Selga, es produirà a partir del mes d'octubre, aproximadament—es puguin 

asseure tots plegats, també amb la Federació d'Associacions de Veïns, per discutir 

sobre els criteris i sobre el que es pot anar retallant, en termes relatius, respecte al que 

estava previst augmentar durant els propers exercicis pressupostaris.       

Creu que això és fonamental i també considera que, des d'aquesta perspectiva—i 

sense voler repetir el que ja han dit altres regidors—cal pensar en l'actitud personal i  

de civisme que ha de tenir tothom. Afegeix que no es tracta tan sols de dipositar cada 

material en el contenidor de reciclatge que li correspon, ja que hi ha una actitud més 

activa en aquest tema. En aquest sentit, recorda que abans es comentava que quan 

adquirim un producte no ens fixem si l'envàs és d'un sol ús, sinó que el comprem en 

funció d'altres paràmetres. Diu que el que ha comentat anteriorment és el darrer 

paràmetre i que ara que veu que això pot tenir una importància molt gran, no només 

pel que fa a la sostenibilitat, sinó també respecte al cost econòmic i a la relació 

qualitat-preu, en relació amb el servei que es presta, que són els aspectes que més 

afecten als ciutadans, potser sí que val la pena que es comenci a fer una reflexió al 

respecte. 

Recorda que fa uns anys existien envasos denominats en aquell temps «retornables», 

hi havia una cultura molt arrelada, perquè no hi havia més remei, ja que l'envàs que 

contenia els productes que es compraven es retornava i s'abonava l'import 

corresponent a la persona que el portava. 

Diu que això ha canviat amb el temps per comoditat, perquè ens hem acomodat en 

molts aspectes i en aquest també.  

Manifesta que el GMCiU creu que cal fer aquesta feina i que s'ha de fer amb energia, 

ja que la Federació d'Associacions de Veïns així ho ha proposat, d'una manera molt 

agosarada i, per tant, l'Ajuntament de Manresa no pot fer menys que posar-se al 

capdavant d'aquesta tasca de conscienciació, no només des del punt de vista genèric, 

sinó també individual, al que cal donar resposta en el dia a dia, amb el veí, l'amic, el 
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ciutadà, el company de feina i amb aquell que es queixa d'aquesta situació i precisa 

una resposta.  

En aquest sentit, recorda que quan es va aprovar aquesta proposició, el GMCiU va dir 

que calia fer una tasca de pedagogia, i creu que s'ha de fer des de l'Ajuntament, però 

que no n'hi ha prou amb això, ja que, malgrat que aquesta Administració engegui 

moltes campanyes, si no es transmet el missatge entre la gent, i si no es «renya»—si 

se li permet l'expressió—a algú en un moment determinat, per la seva actitud en 

aquest sentit, això no funcionarà.  

Aprofita la presència dels representants veïnals en aquesta sessió i el seu grau de 

complicitat i de reivindicació, respecte a les decisions que s'adopten en aquest Ple, per 

convidar-los a participar en aquesta tasca comuna. 

Acaba anunciant el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició, com va fer l'anterior 

vegada.  

 

El senyor Carles Boix i Planas intervé novament i diu que li semblen vàlids molts 

dels arguments que s'han exposat en aquest debat, però, malgrat tot, reitera que són 

els ciutadans els qui paguen quan compren l'envàs pel punt verd; els qui tenen la 

voluntat de practicar la recollida selectiva dels residus; i els qui finalment també 

paguen la taxa.  

Comenta, així mateix, que existeix un rerefons en aquesta qüestió, com en d'altres, i 

diu que les Associacions de Veïns volen que quan es parli d'efectes de participació, se 

les escolti i es tinguin en comptes les seves opinions en les decisions i projectes de la 

ciutat. Aclareix, però, que aquesta participació s'ha produir des d'un principi, i no al 

final dels processos, que és el que passa sempre. 

Diu que això és el que ha passat ara amb el tema de la taxa, ja que es va anunciar 

l'increment en una reunió de la Comissió Mixta, molt pocs dies abans que ho aprovés 

el Ple; i que el mateix ha passat amb altres temes, relacionats amb Urbanisme. 

Explica que els representants veïnals que han assistit avui a aquest Saló de Sessions 

han portat una bossa d'escombraries, que té diversos significats: per una banda, es 

pretén reafirmar la disconformitat dels representants respecte a l'augment abusiu de la 

taxa; per una altra, manifestar que respecte a la problemàtica actual dels residus, és 

necessària la implicació dels barris en les campanyes de sensibilització que es duguin 

a terme; i, finalment, fer saber que desitgen que es reciclin moltes de les fórmules de 

participació que s'han emprat fins ara. 

 

L'alcalde comenta, sobre alguns aspectes de les intervencions que s'han fet en 

aquest debat, que l'increment que es va aplicar a la taxa per a l'exercici pressupostari 

2004—que va ser important—venia donat per la repercussió de 20 euros per tona, 

que, com és sabut, no la fa l'Ajuntament de Manresa, sinó el Consorci del Bages per a 

la gestió de residus, malgrat que aquesta Administració hi estigui implicada i que ell 

sigui el president del Consorci. 

Explica que 10 dels 20 euros esmentats són de l'Agència Catalana de Residus i els 

altres 10 els aplicava directament el Consorci del Bages per a la gestió de residus, 

bàsicament, per fomentar les inversions de futur de l'Abocador, per una banda, perquè 

durant els darrers anys s'han fet millores en aquella instal.lació, per valor de vuit 

milions d'euros, gràcies als Fons de cohesió—que desapareixeran. 

Diu que el Consorci del Bages per a la gestió de residus va acordar destinar 10 euros 

per a l'exercici del 2004; 8, per al 2005; 3, per al 2006; i 3, per al 2007; tot això al 

marge de les decisions que es puguin prendre respecte al cànon de residus.  
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Comenta que l'Ajuntament de Manresa va repercutir íntegrament els 10 euros de 

l'Agència Catalana de Residus i els 10 euros que afectaven a l'Abocador. 

Diu que la proposta que es planteja avui a la Federació d'associacions de veïns, és 

que, en la mesura en que el retorn del cànon pot ser, si més no, equivalent—segons 

les dades de què es disposen—per a l'exercici del 2005 l'import que suposaria 

l'increment d'aquests 8 euros, probablement no hi haurà increment respecte aquests 8 

euros, però lògicament sí que hi haurà l'augment que pugui correspondre de la revisió 

del cànon de la concessió, que normalment s'ha de moure dins de l'àmbit de l'IPC.  

Es compromet personalment—i creu que també pot fer-ho en nom de la Corporació—

no només a seguir la transparència financera o econòmica en el que afecta 

bàsicament a l'Ajuntament de Manresa, sinó també a l'Abocador, perquè una bona part 

dels costos de la taxa vénen determinats per tres conceptes: el cost de la recollida i del 

reciclatge, el del cànon i el de l'Abocador—que no es té en compte—i que s'ha anat 

incrementant cada vegada més. 

Explica també que els Abocadors tenen l'obligació de crear un fons de reserva, per 

gestionar-los durant trenta anys, un cop s'hagin segellat, fins al punt que l'última 

decisió que va adoptar el Consorci del Bages per a la gestió de residus va ser establir 

un fons de reserva, per valor de 800.000 euros, que es destinaran en el futur al 

segellament i a la gestió dels lixiviats, que es van generant. 

Entén que no hi ha un acord global, però, si més no, vol deixar clars quins són els 

compromisos de l'Ajuntament. Explica, al respecte, que en l'exercici pressupostari del 

2005 no s'aplicarà l'increment de 8 euros per tona, ja que, segons les dades de què es 

disposa en aquest moment, és possible fer aquesta compensació. Respecte als 

exercicis 2006 i 2007, comenta que la situació dependrà d'aquesta compensació i diu 

que ja tindran l'oportunitat d'anar-ho parlant conjuntament. Així mateix, informa que es 

modificarà l'ordenança de residus i es treballarà conjuntament en les campanyes de 

sensibilització. 

Considera que, a més de parlar dels temes de l'Ajuntament de Manresa, relacionats 

amb la taxa d'escombraries, cal que tothom disposi de la informació sobre l'Abocador 

de Manresa. En conseqüència, assumeix el compromís personal de facilitar aquesta 

informació, que en el dia d'avui té un tractament correcte i funciona bé, però que 

afecta, cada vegada de forma més important, a la taxa, ja que el percentatge del cost 

de l'Abocador a la taxa s'incrementa cada vegada més, en lloc d'anar-se reduint.  

Acaba la seva intervenció agraint les aportacions que s'han fet en aquest debat, 

perquè, més enllà de les discrepàncies que existeixen, coincideixen en molts aspectes. 

 

Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 MANIFESTAR L'INTERÈS DE PARTICIPAR EN LA GESTIÓ DIRECTA D'UN 

DELS QUATRE PROGRAMES DE TELEVISIÓ LOCAL AMB TECNOLOGIA 
DIGITAL INCLOSOS AL CANAL MÚLTIPLE DESTINAT A PRESTAR EL 
SERVEI PÚBLIC DE TELEVISIÓ LOCAL DIGITAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de juny del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
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"Vist l’escrit del subdirector general de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de 
Catalunya, de data 14 de maig de 2004, en què s’informa l’Ajuntament de Manresa 
que, en cas que desitgi gestionar directament un dels quatre programes inclosos al 
canal múltiple destinat a prestar el servei públic de televisió digital local, de forma 
compartida amb els municipis de la demarcació territorial corresponent, el Ple de la 
corporació de Manresa haurà d’adoptar un acord en aquest sentit. 
 
Atès que, en data 8 d’abril de 2004, es va publicar el Reial decret 439/2004, de 12 de 
març, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital local, reial decret, 
que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació i que té per objecte establir la 
reserva dels canals múltiples destinats a la prestació del servei públic de televisió 
digital local en cadascuna de les demarcacions territorials que preveu. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 9.1 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de 
televisió local per ones terrestres, els municipis inclosos dins de cada demarcació 
podran acordar la gestió directa d’un dels quatre programes de televisió local amb 
tecnologia digital inclosos en el canal múltiple corresponent. 
 
Atès que aquesta decisió ha de ser adoptada pel Ple de la corporació municipal, i 
l’esmentat programa serà atribuït conjuntament als municipis inclosos en l’àmbit de 
cobertura del canal, que així ho hagin sol·licitat. 
 
Atès que, d’altra banda, la disposició transitòria segona, apartat 3, de la Llei 41/1995, 
estableix que el termini per determinar la forma de gestió del programa assignat a 
l’agrupació de municipis és de tres mesos a comptar des de l’aprovació del Pla tècnic 
nacional de la televisió digital local. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Manresa li pot interessar en un futur gestionar directament, 
i de forma compartida amb la resta de municipis que ho hagin sol·licitat, un programa 
del canal múltiple destinat a la prestació del servei públic de televisió digital local. 
 
Atès, que per a fer-ho possible, cal que aquest Ajuntament aporti davant de la 
Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya una 
certificació del secretari de l’acord del Ple de la corporació que hagi adoptat aquesta 
decisió abans del 9 de juliol de 2004. 
 
Vistos els informes favorables emesos pel cap de Gabinet de l’Alcaldia, en data 2 de 
juny de 2004, i pel cap del Servei de Desenvolupament, en data 8 de juny de 2004. 
 
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Manifestar l’interès de participar en la gestió directa, de forma compartida amb 
la resta de municipis de la demarcació territorial corresponent que així ho desitgin, d’un 
dels quatre programes de televisió local amb tecnologia digital inclosos al canal 
múltiple destinat a prestar el servei públic de televisió digital local, de conformitat amb 
l’article 9.1 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones 
terrestres.  
 
Segon. Sol·licitar la corresponent concessió del programa a la Subdirecció General de 
Mitjans Audiovisuals." 
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El senyor Jordà i Pempelonne presenta el dictamen explicant que el 8 d'abril es va 

publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret que aprova el "Plan técnico de la 

televisión digital local", que té l'objectiu de posar fi al buit legal en el que es mouen 

històricament les televisions locals. 

Diu que el Pla tècnic defineix una sèrie de multiplex, cada un dels quals és una 

plataforma, que dóna opció a quatre canals de televisió, i s'han distribuït a Catalunya 

seguint criteris aproximadament comarcals. 

Comenta, pel que afecta a Manresa, que es disposa d'un multiplex per a les 

comarques del Bages, del Berguedà i del Solsonès, que permetrà l'existència de 

quatre emissores de televisió digital. 

Explica, així mateix, que el Reial Decret que ha esmentat, preveu que una d'aquestes 

quatre freqüències es reservi a usos municipals. 

Diu que el Ministeri actual està estudiant la possible modificació d'aquest Pla tècnic, 

perquè calen més freqüències, ja que Manresa, per exemple, haurà de compartir la 

seva amb una quinzena de municipis més de les tres comarques que ha citat, però 

que, malgrat això, la Generalitat de Catalunya ha decidit tirar endavant per complir la 

llei i els terminis que estan establerts. 

Comenta que, en conseqüència, el govern autonòmic, ha obert una convocatòria per 

als municipis, que representa una espècie de prereserva, en el sentit que aquells que 

estiguin interessats en poder disposar d'una freqüència ho han de manifestar ara.  

Diu, doncs, que no es tracta que l'Ajuntament de Manresa tingui la intenció de posar 

en marxa una televisió digital municipal—almenys durant aquest mandat—però, si en 

el futur adoptés aquesta decisió, no ho podria fer si no ho hagués sol.licitat ara.   

Manifesta que l'Ajuntament de Manresa també té la intenció de donar suport a una 

possible moratòria, perquè el Pla tècnic també defineix que hi hauria una «apagada 

analògica» és a dir, totes les televisions haurien de passar a ser digitals a partir de l'1 

de gener del 2006, termini que és molt curt, perquè cal actualitzar la tecnologia de 

totes les televisions, així com dels receptors dels usuaris. 

 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció de 
la senyora Sensat i Borràs, per absència de la Sala en el moment de la votació, 
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.1.2 PROLONGAR LA DENOMINACIÓ DEL CARRER DEL TOSSALET DELS 
DOLORS I DESIGNAR AMB EL NOM DE CARRER DE CONCEPCIÓ 
PINIELLA AL VIAL QUE HI HA AL COSTAT DE LA RESIDÈNCIA 
ASSISTIDA DE LA FONT DELS CAPELLANS I QUE COMUNICA EL NOU 
TRAM DEL TOSSALET DELS DOLORS AMB EL CARRER DE LA FONT 
DELS CAPELLANS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 15 de juny del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 14 de juny de 2004, i a 
l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, s’acordà incoar 
expedient per tal de donar el nom de carrer de Concepció Piniella al carrer sense 
denominació que conflueix amb el carrer de la Font dels Capellans pel sud i que no té 
continuïtat pel nord però s’intersecciona amb l’ampliació del carrer del Tossalet dels 
Dolors que es planteja també en aquest document, d’acord amb el plànol adjunt. 
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Degut a la construcció de nous edificis en el trams esmentats anteriorment, es fa 
necessària l’actualització de la seva denominació en el sentit que s’exposa 
seguidament i en aplicació del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Manresa en una de les noves denominacions. 
 
La peculiaritat de l’actual carrer del Tossalet dels Dolors, que, segons es reflexa al 
plànol adjunt, es projectarà fins a interseccionar amb el vial al qual es planteja 
d’atorgar-li el nom de carrer Concepció Piniella, en l’actualitat es troba interromput per 
unes finques de propietat privada. Per aquest motiu, si bé el nou tram no té en aquest 
moment continuïtat amb l’originari, queda reflectit que serà d’aquesta manera en el 
futur i és, per aquest motiu, que es planteja la nova denominació com una prolongació 
de la denominació actual en el nou tram que es reflexa al plànol adjunt. 
 
Tractament diferent té l’altre vial esmentat al paràgraf primer en el sentit d’acollir-s’hi 
l’aplicació del règim d’honors i distincions amb la denominació de carrer Concepció 
Piniella el vial que fins a l’actual no ha disposat de nom i que conflueix amb el carrer 
de la Font dels Capellans pel sud i que no té continuïtat pel nord però s’interacciona 
amb l’ampliació del carrer del Tossalet dels Dolors, d’acord amb l’informe d’urbanisme 
emès per l’arquitecte de planejament en data 11 de maig de 2004 i els plànols  
adjunts.  
 
Per aquest motiu, tal i com s’ha exposat, aquest Ajuntament proposa iniciar l’expedient 
per tal de prolongar un tram del carrer del Tossalet dels Dolors i donar el nom de 
carrer de Concepció Piniella al descrit al paràgraf anterior. 
 
L'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i Distincions estableix 
que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi 
de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi 
engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un complex urbà, un 
espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol 
pòstum. 
 
Atès que s’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament abans 
esmentat. 
 
Que l'article 18 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest tipus 
d’honor, consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple de 
la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria simple. 
 
Vist l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient en data 15 de juny de 2004. 
 
Vist l'informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control dels Serveis a les 
Persones, de data 15 de juny de 2004, en relació a l’ampliació del carrer del Tossalet dels 
Dolors i la designació de carrer de Concepció Piniella al carrer sense denominació que 
conflueix amb el carrer de la Font dels Capellans pel sud i que no té continuïtat pel 
nord però s’intersecciona amb l’ampliació del carrer del Tossalet dels Dolors, d’acord 
amb el plànol adjunt. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
1r. Atorgar el nom de carrer del Tossalet dels Dolors el tram de carrer que intersecciona 
amb el carrer de Concepció Piniella segons es grafia en el plànol adjunt i que haurà 
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d’unir-se amb l’originari tram de carrer del Tossalet dels Dolors un cop finalitzades les 
actuacions urbanístiques que pertoquin.     
 
2n. Designar amb el nom de carrer de Concepció Piniella al carrer sense denominació 
que conflueix amb el carrer de la Font dels Capellans pel sud i que no té continuïtat pel 
nord però s’intersecciona amb l’ampliació del carrer del Tossalet dels Dolors segons es 
grafia amb el plànol adjunt. 
 
3r. Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per part 
dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
4t. Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de l’afavorit, 
així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la data de la 
mateixa." 
 

El senyor Fontdevila i Subirana diu que el dictamen fa referència a dos noms de 

carrers, que s'han creat a partir de la construcció, en el sector de la Font dels 

Capellans i la Sagrada Família, d'un edifici important d'habitatges.  

Explica que un dels nous carrers és el del Tossalet dels Dolors, amb el que es recull la 

toponímia popular, al qual no s'aplica el règim d'Honors i distincions, perquè es 

respecte un nom d'origen popular. Comenta també que en aquest moment el carrer no 

es veu en la seva totalitat, ja que és un tram de continuació, tal com consta grafiat en 

el plànol que acompanya el dictamen.  

Quant al segon carrer, explica que es tracta d'un carrer nou, que és curt, que queda 

perfectament delimitat i que es proposa que s'anomeni carrer de Concepció Piniella. 

Diu que està situat al costat de la residència assistida de la Font dels Capellans, que 

comença al carrer de la Font dels Capellans, en la cantonada amb el carrer de 

Granollers, i que té la residència d'avis, per una banda, i un nou bloc d'habitatges, per 

l'altra.  

Explica que la proposta del nom de Concepció Piniella està motivada per la intenció de 

fer una discriminació positiva en favor de noms de dones als carrers de la ciutat, per 

tant, aquest carrer forma part d'una relació de noms que va proposar fa alguns anys el 

Consell municipal de la dona. Diu que molts dels noms que figuren a la llista 

corresponen a dones artistes i que s'ha triat el de la manresana Concepció Piniella 

perquè; ja fa més de cent anys, va ser la primera mestra de les noies que estudiaven 

música en el Conservatori de música de Manresa.  

Cita també, com a anècdota, que la senyora Concepció Piniella, gràcies als 

coneixements que va adquirir a Barcelona, quan va arribar a Manresa sabia ballar 

sardanes, fet que va provocar que fos la primera que va començar a preparar nens i 

nenes de la Lliga regionalista, al carrer de la Mel. Comenta també que l'any 1904 es va 

celebrar la primera audició de sardanes amb cobla, no només va ser la primera que es 

va fer a Manresa en directe, sinó que hi havia nois i noies que sabien ballar-ne.  

Diu que tenint en compte el perfil curiós de la senyora Concepció Piniella i el fet que 

ara fa el centenari de la primera ballada de sardanes, l'Ajuntament ha considerat 

adient atorgar el nom de Concepció Piniella al carrer esmentat. 

Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.   

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 
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3.2.1 APROVAR L'AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS LABORALS DELS 

TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DE L'AJUNTAMENT DE 
MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 10 de 
juny del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, modificada per la 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, en el seu article 16.2.a) disposa que l'empresari 
haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels 
treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les 
característiques dels llocs de treball existents i els treballadors que els han de 
desenvolupar. 
 
Atès el que disposen els articles 3 a 7 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
Atesa l'avaluació inicial de riscos dels llocs de treball d'aquest Ajuntament, realitzada 
pel tècnic de Salut Laboral. 
 
El tinent d'alcalde, regidor delegat d'Administració proposa al ple de la Corporació 
municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Aprovar l'avaluació inicial de riscos als que estan exposats/des els treballadors i les 
treballadores d'aquest Ajuntament en el desenvolupament dels llocs de treball i en els 
centres relacionats en els annexos."   
 

El senyor Irujo i Fatuarte explica que no és preceptiu adoptar aquest acord plenari 

d'aprovació del document que s'adjunta al dictamen, però l'ha presentat en aquesta 

sessió perseguint un efecte simbòlic del que creu que és una de les tasques importants 

que qualsevol activitat ha de dur a terme, que és l'aspecte de la salut laboral. 

Diu que un dels documents que acompanyen el dictamen és l'avaluació inicial de riscos i 

comenta al respecte que més aviat es podria parlar d'una actualització de l'avaluació de 

riscos d'aquest Ajuntament, que ja es va fer en el seu dia. 

Manifesta que l'avaluació ha de ser una eina dinàmica, perquè els riscos poden anar 

variant. 

Explica que es tracta d'un document tècnic, que té l'objectiu de reflectir els riscos als 

quals estan exposats els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Manresa en 

aquest moment, a fi de facilitar la programació d'activitats, tant per al control d'aquests 

riscos, com per a la seva prevenció o l'adopció de mesures correctores, que els eliminin. 

Diu que la metodologia que s'ha emprat és la combinació de tres paràmetres: s'han  

classificat tots els centres físics o dependències municipals d'ubicació dels treballadors; 

s'han classificat o englobat els diferents llocs de treball per afinitats, en àrees; i s'ha 

vinculat cada lloc amb la seva àrea. Comenta, en aquest sentit, que dins de l'àrea dels 

electricistes s'inclouen els peons, els oficials primera i els encarregats, que entren en 

contacte amb temes elèctrics en el seu treball. 

Explica que s'han detectat tots els riscos per a cada lloc de treball, emprant el mètode 

recomanat per la normativa UNE, que combina normalment la probabilitat que es pugui 

produir l'accident i la seva gravetat o severitat, amb la qual cosa s'obté una ponderació 
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del risc, que pot anar des del trivial fins al intolerable, passant pels graus de tolerabilitat 

moderat o greu. 

Diu, així mateix que en l'inventari es proposen una sèrie de mesures correctores per a 

cada un dels riscos descrits, que són de tres tipus: tècniques, quan fan referència als 

aspectes físics o materials de la qüestió; organitzatives, dins de les quals també es 

preveuen les de la formació del personal; i les personals, que consisteixen bàsicament en 

l'adopció de mesures de prevenció que s'adopten per als treballadors o la utilització dels 

equips protectors individuals.  

Exposa que hi ha un total de 360 riscos descrits en aquest document, per als quals es 

preveuen 188 propostes de mesures correctores. 

Explica que el document analitza cada un dels riscos, que s'han auditat 46 dependències 

municipals, fins i tot analitzant cada una de les plantes dels edificis consistorials, i que 

s'han classificat les àrees per llocs de treball afins en 24, des de tècnic i tècnica 

d'informàtica fins a inserció laboral i jardineria. 

Diu que a cada àrea se li assignen els llocs de treball relacionats i s'especifiquen, com ja 

ha explicat, els riscos i les mesures correctores.  

Manifesta que li agradaria que el Ple aprovés aquest document, encara que sigui de 

manera simbòlica, ja que no és preceptiu fer-ho, perquè l'Ajuntament ja està planificant la 

manera d'aplicar les mesures correctores descrites en el document. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta felicita al senyor Irujo, perquè ja fa quatre anys que el seu 

grup municipal va començar a parlar a l'equip de govern dels riscos laborals i d'aquests 

elements tan interessants i importants, i avui es presenta per primera vegada una 

avaluació inicial de riscos, actualitzant-ne una anterior. 

Diu que és probable que d'aquí a sis mesos se n'hagi d'aprovar una nova, perquè és un 

document viu. 

Comenta, en la línia del que ha exposat el senyor Irujo, que l'equip de govern ha 

presentat en aquesta sessió aquest assumpte, per posar en evidència que està fent 

alguna cosa en matèria de seguretat i salut laboral, cosa de la qual el GMPPC se sent 

satisfet.  

Considera, però, que després de tants mesos, l'Ajuntament és molt lent en avaluar les 

deficiències que observa i les mesures que vol tirar endavant per solucionar-les, entre les 

quals hi ha la senyalització i sectorització de les dependències i els locals, així com les 

seves vies d'evacuació.  

Es pregunta fins a quin punt en els col.legis i altres centres o dependències es volen 

realitzar simulacres d'evacuació per a casos d'emergències.  

Diu que el GMPPC, com ha anat fent des de fa quatre anys, anima a l'equip de govern a 

continuar treballant en aquesta línia, perquè, malgrat que és evident que s'ha fet alguna 

cosa respecte a aquesta qüestió, no és suficient. Ho argumenta dient que, malgrat que 

des de l'any 1997 existeix una llei que obliga a les empreses a realitzar aquesta 

avaluació, l'Ajuntament de Manresa encara està fent aprovacions inicials d'aquest tema, 

sense haver definit clarament encara els aspectes que han de servir per solucionar els 

problemes que existeixen. 

Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament el dictamen, però reitera la seva petició a 

l'equip de govern en el sentit que sigui una mica més ràpid en aquesta qüestió, perquè, 

malgrat que sigui un document viu, cal anar solucionant les deficiències que van 

apareixent. Ho diu perquè ha observat que moltes de les deficiències que s'han detectat 

no se solucionen.    
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El senyor García Lladó afirma, en el mateix sentit que ho ha fet el senyor Irujo, que el 

document que avui s'aprova és tècnic i que no calia aprovar-ho expressament pel Ple, 

però manifesta que és positiu que es faci així, ja que d'aquesta manera es demostra la 

importància que dóna l'equip de govern a aquest aspecte i el seu canvi d'actitud respecte 

a la política activa de prevenció de riscos laborals.  

Exposa, a continuació, que l'avaluació que avui s'aprova està estructurada en tres 

documents importants: el primer, consisteix en un recull d'incompliments respecte al Reial 

Decret 486/1997, que dicta les condicions mínimes dels llocs de treball.  

Des del punt de vista tècnic—ja que coneix el tema—opina que l'anàlisi que es fa en 

aquest document és insuficient, ja que no es fa referència als equips de protecció contra 

incendis, i en alguns casos no es tracten aspectes com les vies d'evacuació, escales 

d'emergències o portes antipànic. 

Respecte als plans organitzats d'evacuació o plans d'emergència, sobretot en els locals 

de pública concurrència, afirma que s'estan acceptant incompliments greus. 

Creu que aquest tema els ha de fer reflexionar serenament, per anar veient com s'han de 

dirigir tots aquests aspectes en la planificació posterior. 

Quant al segon document, que correspon a l'assignació de centres, àrees i llocs de 

treball, opina que l'avaluació dels llocs és incompleta i que, per tant, cal aprofundir més 

en l'estudi de cada lloc de treball. 

Pel que fa al tercer document, que es refereix a les mesures correctores que cal aplicar, 

diu que li sembla correcte, però troba a faltar l'establiment de prioritats, cosa que en la 

seva opinió seria molt senzilla de fer en el mateix document. Comenta que quan 

s'elaborin els Pressupostos s'haurà d'establir a quins aspectes es destinen els diners. 

Fa notar també, com a aspecte tècnic, que en el document només s'anuncia el risc, però 

no s'identifica ni s'ubica exactament, i comenta que això es pot resoldre fàcilment 

elaborant els llistats de diferents maneres. 

Manifesta que amb aquest treball l'Ajuntament va pel bon camí i que falta treballar-hi 

molt. Planteja també la necessitat de fer una reflexió sobre totes les deficiències que 

existeixen i que s'han de tractar amb fermesa i decisió. 

Opina, així mateix, que com ha dit el senyor Javaloyes, l'Ajuntament va tard en aquest 

tema, perquè la Llei sobre prevenció de riscos és del febrer del 1996, fa dos anys es va 

presentar una avaluació inicial, amb sis anys de retard, i ara és torna a presentar el que 

cal considerar, en la seva opinió, com a una reavaluació en lloc d'una avaluació inicial. 

Creu que aquest document s'ha elaborat a corre-cuita, suposa que la causa és la pressió 

que ha exercit el GMCiU i d'altres anteriorment, i opina que ca fer les coses bé i 

aprofundir una mica més en aquests aspectes. 

Acaba la seva intervenció felicitant a l'equip de govern, perquè amb aquest acord va en 

una bona direcció, i demana que s'hi destinin més recursos per poder tirar endavant 

aquest tema.  

 

El senyor Irujo i Fatuarte agraeix als qui han intervingut l'afirmació que l'equip de govern 

està en la bona direcció, i diu que això és el que pretén l'equip de govern. 

Manifesta que l'equip de govern no té un canvi d'actitud, sinó que, des de fa mesos, ha 

pres consciència de la importància de prendre's seriosament aquest tema, entre altres 

raons, per l'obligació legal que hi ha. 

Remarca que fins fa tres anys no hi va haver cap tècnic de salut laboral a l'Ajuntament i, 

per tant, no fa quatre anys que l'equip de govern va presentar aquest document 

inicialment, sinó que la primera avaluació inicial va estar enllestida fa dos anys. 

Diu, doncs, que els grups de l'oposició fan una mica de trampa, ja que el document que 

avui es presenta i que es pot anomenar avaluació o actualització d'una avaluació inicial, 
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no és l'únic que s'ha fet en temes de salut laboral. Comenta que fa pocs mesos van tenir 

l'oportunitat de parlar de salut laboral i ell va exposar totes les mesures que s'havien 

portat a terme en aquesta matèria. 

Explica que, com a conseqüència de la primera avaluació de riscos que es va elaborar, 

s'han corregit totes les deficiències que tenien la priorització molt alta. Recorda també als 

presents que en el Pressupost d'aquest exercici es van incloure dues partides destinades 

a afrontar les situacions de prioritat alta. 

Diu que s'han fet avenços molt significatius i considerables de caràcter formatiu, ja que 

pràcticament tots els treballadors de l'Ajuntament han realitzat un mòdul bàsic de 

prevenció en riscos laborals i tots els qui estan assignats a àrees on, per les 

característiques del seu lloc de treball, els accidents laborals poden tenir conseqüències 

severes, a més del curs bàsic, han seguit els cursos específics de prevenció en riscos 

laborals.  

Explica, així mateix, que tots els treballadors d'aquesta Administració disposen dels 

equips de protecció individual, adaptats a les característiques del seu lloc de treball, i diu 

que caldrà ser més curosos en el compliment de l'ús d'aquests equips per part de tot  

personal. 

Insisteix, doncs, que no és obligatori sotmetre a l'aprovació del ple de la Corporació 

aquest acord, però que l'equip de govern pretén donar a aquest tema una major càrrega 

simbòlica. 

És conscient que existeix una llei sobre aquesta matèria des de l'any 1995, però diu que, 

quan els inspectors fan referència al seu compliment, comenten que precisament 

l'Administració, que és l'encarregada de vetllar per aquest compliment, forçosament ha 

hagut de ser fins ara molt flexible, perquè en el sector públic encara queda molt camí per 

fer. Diu que aquesta situació es dóna tant en l'Administració local de Manresa com en la 

resta, fins i tot en la de l'Estat i en les entitats públiques que depenen de les 

Administracions.  

Insisteix, doncs, que malgrat que existeixi la llei, els inspectors es veuen obligats a ser 

flexibles en el seu compliment, i manifesta que no és l'Ajuntament de Manresa qui va tard 

en aquest tema, sinó que és el país que va retardat en la qüestió de la salut laboral.  

Afirma que l'Ajuntament de Manresa s'haurà d'adequar i perfeccionar tècnicament i haurà 

d'aplicar les mesures correctores i prioritzar-les, tenint en compte que aquesta priorització 

implicarà assumir alguns riscos, perquè, com ja s'ha dit, governar és prioritzar—que no 

seran els intolerables, els quals, per definició, s'han de solucionar amb caràcter 

d'urgència.   

Afegeix que les prioritats s'hauran d'establir en funció de la dotació econòmica que hi 

hagi, i afirma, malgrat que no disposa d'una valoració curosa i quantificada, que serà 

impossible assumir els riscos descrits amb el Pressupost ordinari d'un sol exercici. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.2.2 MODIFICAR EL PUNT 1.4 DE L'ACORD PLENARI DE 17 DE MAIG DE 2004 
EN EL SENTIT DE CANVIAR LA DENOMINACIÓ D'UN LLOC DE TREBALL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 10 de 
juny del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord plenari del 17 de maig del 2004 es va aprovar una modificació de 
la Relació de Llocs de Treball, a fi d'adequar-la al nou Organigrama Funcional, aprovat 
pel Ple, en sessió de 19 d'abril del 2004. 
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Atès que en el punt 1.4 de l'acord adoptat s'ha detectat un error material, consistent en 
l'omissió de la modificació d'un lloc de treball. Modificació que sí consta en el Text 
Refós aprovat en el punt 2 de l'acord. 
 
De conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de Règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics. 
 
És per això, que el tinent d'alcalde, regidor delegat d'Administració proposa al ple de la 
Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Modificar el punt 1.4 de l'acord plenari de 17 de maig del 2004 en el sentit d'afegir la 
modificació de la denominació del lloc de treball següent: 
 

CODI LLOC DENOMINACIÓ QUE SE SUPRIMEIX NOVA DENOMINACIÓ 

FA26118 CAP DE SECCIÓ D'HISENDA CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA" 

 

El senyor Irujo i Fatuarte explica que es tracta d'un canvi de denominació de la 

prefectura de secció d'Hisenda, que en l'Organigrama Funcional d'aquest Ajuntament 

ja figura com a cap de secció de Gestió Tributària i que, per error, no es va constar 

amb aquesta denominació en la darrera modificació de la Relació de llocs de treball.  

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 7 GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 corresponent al senyor Martínez 
Conde, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre).  
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
4.1.1 i 4.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
4.1.1 APROVAR L'ESMENA DE L'ERROR MATERIAL DEL PLA GENERAL 

D'ORDENACIÓ. PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA (PE10). 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 9 de 
juny del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Vist el document redactat pels serveis tècnics de planejament de CORRECCIÓ 
D’ERROR MATERIAL PLA ESPECIAL PE10 FABRICA NOVA, existent en el Pla 
General d’ordenació de Manresa aprovat definitivament el 23 de maig de 1997. 
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Atès que d’acord amb la Memòria d’aquell document, l’error material es detecta en la 
fitxa de l’Annex 3 de la normativa del Pla general corresponent al PE.10 Pla especial 
Fàbrica Nova, ja que el sumatori dels espais destinats a viari, espais lliures i 
equipaments d’aquesta fitxa no coincideix amb el total de la superfície de sòl públic i 
tampoc amb el gràfic del plànol escala 1:2000, B-10 (percentatge del tipus de sòl, 80% 
sòl públic, 20%, sòl privat). 
 
Atès que el document proposa la correcció de l’error aritmètic amb l’esmena de la fitxa 
de l’Annex 3 de la normativa del Pla general, Pla Especial PE10 Fàbrica Nova, en la 
forma següent: 
 

PLANS ESPECIALS 
 

P.E. 10 FÀBRICA NOVA   

1. SUPERFÍCIE TOTAL 65.011 m2 100 

2. SÒL PÚBLIC 52.009 m2 80 

        VIARI   3.901 m2 6 

        ESPAIS LLIURES 39.007 m2 60 

        EQUIPAMENTS   9.102 m2 14 

3. SOL D’APROFITAMENT PRIVAT 13.002 m2 20 

4. SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 52.008+10.401  

5. EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 0,80+0,16  

6. DENSITAT MÀXIMA D’HABITATGES 80 hab/ha  

7. OBJECTIUS 
 
El Pla especial té com a objectiu l’ordenació  dels terrenys directament 
vinculats a la Via de Sant Ignasi que, per la seva situació i superfície, 
esdevenen d’importància cabdal en l’ordenació integral de l’assentament urbà i 
on el Pla general hi preveu la localització d’un dels quatre parcs urbans que es 
defineixen en el sòl urbà. El  Pla especial ha de preveure destinar el 50% de la 
totalitat d’habitatges a règim protegit. 
El Pla especial determinarà la distribució d’usos de l’edifici de la Fàbrica Nova 
objecte de conservació, pel qual es fixa la necessitat de disposar-hi usos 
dotacionals en almenys el 50% del seu sostre. Així, es preveu una edificabilitat 
complementària que es correspon amb el sostre de l’edificació a conservar, de 
la qual el 50% és susceptible de destinar-se als usos que s’assignen a la zona 
d’ordenació en volums especials (clau 1.6) i l’altre 50% ha de destinar-se als 
usos previstos per als equipaments supramunicipals (clau E.0). 
D’altra banda, l’ordenació fixada pel Pla especial preveurà una superfície de sòl 
públic destinada a parc urbà que es disposarà de forma continua d’almenys 3,5 
Ha, com a extensió del parc de Sant Ignasi, mentre que les necessitats 
d’aparcament que generi l’aprofitament de la fàbrica a conservar, per qualsevol 
dels usos previstos, no podrà preveure’s ni en el sòl ni en el subsòl de l’espai 
públic delimitat com a parc urbà 

 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist l’article 11 de la normativa del Pla general estableix que estableix que “Els errors 
materials, de fet o aritmètics, no declaratius de drets o de gravàmens, podran 
rectificar-se en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, sempre i quan 
per prescripció de les accions, pel temps transcorregut o qualsevol altra circumstància, 
aquesta rectificació no resulti contrària a l’equitat, la bona fe o els drets dels 
particulars”. 
 
Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu article 105.2 
es refereix a la rectificació de les errades materials, en la manera següent: “Les 
Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o 
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a instància dels interessats, els error materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes”. 
 
Vist que d’acord amb l’article 78 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, i 
l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, l’aprovació del document de rectificació d’errada material, en referir-se al pla 
general d’ordenació, ha de correspondre al Ple, el qual així mateix l’ha d’elevar a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme, de data 9 de juny de 
2004. 
 
La Regidora delegada d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
APROVAR l’esmena de l’errada del Pla general d’ordenació de Manresa, contingut en 
el document anomenat CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL PLA ESPECIAL PE.10 
FÀBRICA NOVA, redactat pels serveis tècnics municipals d’Urbanisme, i trametre’l a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a què, un cop informat, es sotmeti a 
la seva aprovació definitiva." 
 
4.1.2 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 

FÀBRICA NOVA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 9 de 
juny del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 19 de gener de 2004 fou  
iniciada l’exposició pública dels treballs constitutius de l’AVANÇ DE PLANEJAMENT 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. FÀBRICA NOVA, redactat pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 125 del 
Reglament de Planejament Urbanístic. 
 
Aquest expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies, 
prèvia publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 49, 
de 26 de febrer de 2004, en el diari El Periódico de 27 de gener de 2004 i en el diari 
Regió7, de 31 de gener de 2004.  
 
Dins d’aquest termini es va presentar un escrit adreçat al Negociat de Medi Ambient 
que, sense referir-se al document sotmès a informació pública, es feien algunes 
consideracions sobre la fauna i vegetació existent al recinte de la Fàbrica Nova (RE n. 
7338, de 1 de març de 2004, Sra. XXX); escrit que, atesa la seva naturalesa, fou 
contestat per aquesta Regidora en data 31 de març de 2004. 
 
No consta que s’hagi presentat cap altra escrit d’al·legació, suggeriment ni alternativa 
de planejament. 
 
En el document tècnic de la Modificació puntual es recull un anàlisi de la situació 
actual, els objectius generals, i la conveniència i oportunitat de la modificació, 
consistint aquesta en possibilitar el desenvolupament del Pla Especial de la Fàbrica 
Nova, mantenint els objectius generals del Pla General si bé actualitzant-los amb els 
nous elements que es plantegen en el mateix document, en haver transcorregut més 
de sis anys de vigència del Pla General d’ordenació. Incideixen també en la 
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conveniència de la modificació, la possibilitat d’aconseguir un nou pavelló poliesportiu i 
ampliar el recinte de les piscines, i la inclusió de la urbanització de part de la Via de 
Sant Ignasi, la plaça del Remei i l’actual recinte del parc de Sant Ignasi. 
 
El document també inclou el text del conveni urbanístic per al desenvolupament del 
Pla Especial de la Fàbrica Nova, signat en data 28 de gener de 2004 entre 
l’Ajuntament de Manresa, Sacresa Terrenos Promocion, SL i Reciclatge Casa Vella, 
SA, en el Pacte Tercer del conveni del qual s’estipulà la tramitació, per part de 
l’Ajuntament de Manresa, d’una modificació del Pla General d’ordenació. 
 
La procedència i tramitació de la modificació puntual del Pla general ha d’ajustar-se als 
articles 94 i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, en virtut dels quals, 
correspon a l’Ajuntament adoptar l’acord d’aprovació inicial i, seguidament s’haurà 
sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin 
formular-se al·legacions i, si s’escau, sol·licitar informe als organismes afectats per raó 
de llurs competències sectorials. D’acord amb l’article 98.4 de la Llei 2/2002, i article 8 
del Reglament que la desenvolupa parcialment, els conveni forma part de la 
documentació que haurà de sotmetre’s a informació pública. 
 
Així mateix, en compliment de l’article 94 de l’esmentada Llei, la proposta de 
modificació recull la necessitat de la iniciativa i la conveniència i oportunitat de la 
modificació en relació amb els interessos públics i privats, com així s’ha fet esment 
més anteriorment. 
 
Vist el que disposa l’article 3 del Decret  287/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, quant a 
la convocatòria d’informació pública. 
 
Atès que en virtut de l’article 22.2, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, i article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon 
al Ple. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen 
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 
FÀBRICA NOVA, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 83 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme. 
  
2n. EXPOSAR  al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels 
anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica,  
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, i article 3 del Decret 283/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. Publicar-
ho també en els mitjans de comunicació local i en el taulell d’edictes d’aquest 
Ajuntament. 
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3r. SOL·LICITAR informe al Departament de Comerç, Turisme i Consum, en relació als 
aspectes de la seva competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 83.5 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme." 
 

La senyora Mas i Pintó explica que els dos dictàmens són conseqüència del conveni 

subscrit entre els propietaris dels terrenys i l'Ajuntament de Manresa, en relació amb el 

desenvolupament dels terrenys de la Fàbrica Nova. 

Concreta que el primer d'ells fa referència a la correcció d'un error material que hi 

havia en el Pla General, consistent en que la suma dels percentatges dels espais 

públics no concordava amb els diferents percentatges de cada un dels espais públics, 

com són ara viaris, equipaments i espais lliures. 

Quan al segon dictamen, comenta que es tracta de l'aprovació inicial de la modificació 

del Pla General, i explica que el conveni ja establia que quan els treballs de redacció 

del Pla Especial estiguessin suficientment madurs i es pogués aprovar inicialment, 

s'aprovaria conjuntament amb l'aprovació inicial, la modificació de la qual ja es va 

aprovar un avanç.  

Diu que aquesta modificació consta bàsicament de quatre parts: la primera consisteix 

en modificar l'ús de la nau industrial que es conserva—respecte a la qual el Pla 

General vigent preveia que la meitat es destinés a equipament supramunicipal—i es 

proposa que es destini totalment a usos privats de caràcter terciari; la segona és 

conseqüència de la primera i fa referència a la modificació del percentatge d'espai 

públic, que passa del 80 al 70 per 100, perquè aquest és l'espai que correspondria a la 

nau; la tercera consisteix en la reducció del percentatge d'habitatge protegit, que 

passa del 50 al 20 per 100, que és el mínim que fixa la legislació catalana per als 

àmbits de desenvolupament; i la quarta correspon a la determinació de les càrregues 

urbanístiques, és a dir, del nou equilibri urbanístic, que es fixa a través de la 

determinació d'un nou pavelló esportiu, i també de càrregues urbanístiques 

addicionals, que es concreten en la urbanització del Parc i de la Via de Sant Ignasi.   

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.1 i 4.1.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per 21 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 7 
GMCiU) i 4 abstencions (2 GMPPC i 2 corresponents al senyor Irujo Fatuarte i al 
senyor Martínez Conde, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord 
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre). 
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

4.1.3 ALIENAR LA PARCEL·LA II-1 SITUADA AL SECTOR INDUSTRIAL "ELS 
COMTALS" A FAVOR DE SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, S.A. I 
ADQUIRIR LES PARCEL·LES V-32 I V-33 SITUADES DINS EL MATEIX 
SECTOR, MITJANÇANT PERMUTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 7 de 
juny del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El dia 16 de març de 2004, mitjançant Resolució d’Alcaldia, es va incoar expedient 
per a la permuta entre la parcel·la II-1, propietat de l’Ajuntament de Manresa i les 
parcel·les V-32 i V-33, propietat de SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA, 
situades totes elles al Sector Industrial “Els Comtals” de Manresa, Subsector I, que 
responen a la següent descripció: 
 

— Parcel·la amb referència II – 1, del Projecte de compensació del sector industrial 
“Els Comtals” (Subsector 1), de superfície 2.854,80 m2. Límits: Nord, esquerra 
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entrant, amb parcel·la II-2 de la “Immobiliària Els Condals, SL”; Est, el vial lateral 
de la carretera comarcal mitjançant espais lliures; Sud, amb el límit del Subsector 
II; i Oest, front, amb vial d’accés. 

 
TÍTOL: Pertany a l’Ajuntament de Manresa per adjudicació, en atribució de 
l’aprofitament mitjà, del Projecte de compensació Sector industrial Els Comtals 
(Subsector 1). 

  
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena. 

 
Inscripció Registral: És inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, 
a favor de l’Ajuntament, al Volum 2.477, Llibre 1106, Foli 47, núm. de finca 
51.337. 

 
Anotada a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb el número 331.120. 

 
Qualificació urbanística: Sòl urbanitzable programat. Industrial. Gran indústria 
(clau – I) 

 
— Parcel·la amb referència V – 32, del Projecte de compensació del sector 

industrial “Els Comtals” (Subsector 1), de superfície 571,93 m2. Límits: Nord, 
dreta entrant, amb parcel·la V-33 de Juan Estragués Vidal; Est, front amb vial 
d’accés; Sud, esquerra entrant, amb la parcel·la V-31 de “Inmobiliaria Els 
Condals, SL”; Oest, fons, amb espais verds i reserva viària. 

 
TÍTOL: Pertany a “Serveis i Dipòsits Intercomarcals, SA” per adjudicació, en 
atribució de finques aportades, del Projecte de compensació Sector industrial Els 
Comtals (Subsector 1). 

 
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena. 

 
Inscripció Registral: És inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, 
al Volum 2.477, Llibre 1106, Foli 121, núm. de finca 51.411, Inscripció 1a. 

 
Qualificació urbanística: Sòl urbanitzable programat. Industrial. Petita indústria 
(clau – Ia) 

 
— Parcel·la amb referència V – 33, del Projecte de compensació del sector 

industrial “Els Comtals” (Subsector 1), de superfície 774,37 m2. Límits: Nord, 
dreta entrant, amb zona vial de canvi de direcció; Est, front, amb vial d’accés; 
Sud, esquerra entrant, amb la parcel·la V-32 de Juan Estragués Vidal; Oest, 
fons, amb espais verds i reserva viària. 

 
TÍTOL: Pertany a “Serveis i Dipòsits Intercomarcals, SA” per adjudicació, en 
atribució de les finques aportades, del Projecte de compensació Sector industrial 
Els Comtals (Subsector 1). 

 
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena. 

 
Inscripció Registral: És inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, 
al Volum 2.477, Llibre 1106, Foli 123, núm. de finca 51.413, Inscripció 1a. 

 
Qualificació urbanística: Sòl urbanitzable programat. Industrial. Petita indústria 
(clau – Ia) 
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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. 
 
Pels serveis tècnics municipals s’ha realitzat una taxació pericial de les parcel·les 
objecte de permuta, resultant que existeix una diferència de valors de 71.352,32 
EUROS que ha de ser compensada econòmicament per SERVEIS I DIPÒSITS 
INTERCOMARCALS, SA a l’Ajuntament de Manresa. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament en data 30 de març de 
2004, el valor de la parcel·la 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), s’ha 
donat compte de la instrucció de l’expedient al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, abans de la seva resolució 
definitiva.  
 
El dia 17 de maig de 2004 el Ple de la Corporació va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars aplicables a la permuta el qual, un cop notificat a la 
mercantil SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA, ha estat acceptat 
expressament per la mateixa i s’ha presentat la documentació requerida. 
 
L’òrgan competent és el Ple en base als articles 22.2 o) de la Llei 7/1985 reguladora 
de les Bases del Règim Local i 52.2 p) del Decret Legislatiu 2/2003.  
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1. ALIENAR mitjançant PERMUTA la parcel·la II-1, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa, situada dins el Sector industrial “Els Comtals” (Subsector 1) i valorada en 
247.070,72 EUR a favor de SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA (CIF A-
58104209), adquirint l’Ajuntament, en permuta, les parcel·les V-32 i V-33 situades dins 
el mateix sector i propietat de la mercantil esmentada, valorades en 175.718,40 EUR. 
Existeix, doncs, una diferència de 71.352,32 EUR que ha de ser compensada 
econòmicament per SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA a l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
2. 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 la parcel·la de propietat 
municipal que ha estat alienada i s’incorporin les parcel·les adquirides per l’Ajuntament 
en virtut d’aquesta permuta. 
 
3. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura 
pública, així com de tots els documents que resultin necessaris per a l’execució dels 
anteriors acords. 
 
4. 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." 
 



 43 

La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de la permuta de dues parcel·les 

situades dins del mateix àmbit, que és el polígon d'Els Comtals, fixant el preu 

corresponent a la diferència de superfície que hi ha entre la parcel·la inicial i la final. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Martínez Conde i del senyor Javaloyes 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. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.1 i 5.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
5.1.1 RECUPERAR EL PLE DOMINI DELS HABITATGES DEL CARRER MESTRE 

ALBAGÉS, 4-6, 2n 1a i 2n 2a, DONAT QUE HAN DEIXAT DE COMPLIR LA 
SEVA FUNCIÓ ESCOLAR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, del 3 de 
juny del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 

"Antecedents 

 
I. L’Ajuntament de Manresa és titular de dos habitatges per a mestres situats al carrer 
Mestre Albagés, 4-6, pisos 2n 1a i 2n 2a, de Manresa, que figuren anotats al full 
112.a.10 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb la qualificació jurídica de béns de domini públic, adscrits al servei 
públic d’ensenyament. 
 
Aquests pisos han quedat deshabitats, tenen més de 25 anys d’antiguitat i , per la qual 
cosa concorre el supòsit de desafectació previst a l’article 25 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
II. A l’Ajuntament li és necessari disposar d’habitatges per a usos socials, per la qual 
cosa s’han de desafectar del servei públic els habitatges indicats en el fet anterior, 
amb l’objecte d’esdevenir béns patrimonials del municipi. 
 
III. L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acords del Ple de la Corporació de data 15 de 
desembre de 2003, va sol·licitar a la Delegació Territorial d’Ensenyament de la 
Generalitat, l’autorització prèvia per procedir a la desafectació del servei públic dels 
habitatges per a mestres esmentats. 
 
IV. La Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va dictar 
dues resolucions en data 24 de febrer i 6 d’abril de 2004, en les quals s’autoritzava a 
l’Ajuntament de Manresa per a la desafectació dels habitatges del carrer Sèquia.  
 
V. En dates 19 i 20 d’abril d’enguany, el director de servei dels Serveis a les Persones 
va trametre els respectius oficis pels quals sol·licitava que es procedís a la 
desafectació del servei públic dels pisos indicats, a fi d’incloure’ls en la relació de béns 
patrimonials d’aquest Ajuntament. 
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VI. En data 31 de maig de 2004 l’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial ha emès un 
informe al respecte. 
 
VII. El tècnic mitjà de Gestió Patrimonial ha emès un informe jurídic en data 3 de juny 
de 2004, segons el qual la desafectació al servei públic dels dos habitatges i 
l’actualització de l’inventari municipal, s’ajusten a dret. 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic de la desafectació. De conformitat amb l’article 25 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, les entitats 
locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la Generalitat 
per activitats escolars quan aquests deixin de complir la seva funció escolar, amb 
l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament 
 
2. Actualització de l’inventari municipal de béns. Tenint en compte que la desafectació 
té incidència en les anotacions existents a l’Inventari general consolidat de béns, drets 
i obligacions, és preceptiva l’actualització d’aquest Inventari, de conformitat amb 
l’article 102 del Reglament de patrimoni.  
 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per acordar la desafectació és el Ple de la 
Corporació, de conformitat amb l’article 22.2, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.2, lletra l), del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril 
 
Per tot això, com a regidora - delegada d’Educació, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Recuperar el ple domini dels habitatges del carrer Mestre Albagés, 4-6, 2n. 
1a. i 2n. 2a., donat que han deixat de complir la seva funció escolar i atès que es 
disposa de l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, la qual cosa porta implícita la seva desafectació de conformitat amb l’article 
25.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
SEGON. Actualitzar l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions de 
l’Ajuntament de Manresa, per aplicació d’allò que disposa l’article 102.2 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, en el sentit de modificar el seus fulls números 112.a.10 i 
331.71 i crear les fitxes que figuren adjuntes al present dictamen, atesa la desafectació 
del servei públic d’ensenyament que s’ha produït. 
 
TERCER.  Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l’expedient." 
 

IMMOBLES 

DADES GENERALS:  
 Nom: Col·legi Públic Sant Ignasi. 
 Situació: C/ Mestre Albagés número 1-3. 
 Terreny habitatges: C/ Mestre Albagés número 4-6. 
 Núm. Inventari: 112.a.10 
 Usos: Centre de Primària 

 
DADES FÍSIQUES:  
 Superfície del terreny COL·LEGI: 4.703,75 m2 % ocupació: 21 
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 Superfície construïda COL·LEGI: 2.581 m2  
 Superfície PISTA POLIESPORTIVA: 968 m2  
 Superfície del terreny HABITATGES: 885 m2 % ocupació: 47 
 Superfície construïda HABITATGES: 995 m2  
 Superfície solar annex: 1.926 m2  
 
 COL.LEGI  HABITATGE 
 
 P. baixa:  1.000 m2  1r. 2a.: 82,92 m2  
 P. 1a.:    618 m2  3r. 1a.: 82,92 m2  
 P. 2a.: 550 m2  4t. 2a.: 82,92 m2  
 P. 3a.:    251 m2    
 Porxo: 50%  162 m2    
  
 Ref. cadastral o UTM: 16.096-20 i 16.096-21. 
 
DADES URBANÍSTIQUES:  
 Classificació del sòl: Sòl urbà. 
 Qualificació del sòl: 1.3 – Eixample 
  E.1. Equipament Educatiu. 
  Viari. 
 
DADES JURÍDIQUES:  
 Qualificació jurídica: BÉ DE DOMINI PÚBLIC – SERVEI PÚBLIC. 
 Registre Propietat: 
 
 Tom: 1.067 Llibre: 289 Full: 139 Finca: 11.365 
 
 Títol d'adquisició:  Compravenda i reversió del Patronat d'Habitatges 

Militars. 
 
 Data d'adquisició:  CESSIÓ GRATUÏTA, 26 de juny de 1963 (Habitatges). 
  COMPRAVENDA (Terreny Centre Escolar) 
 
 Preu adquisició:  15.025,3 euros 
 
DADES ECONÒMIQUES: 
 Valor del terreny: 1.686.825 euros  
 Valor construcció Col·legi: 737.133,60 euros  
 VALOR TOTAL: 2.423.958,60 euros  
 
OBSERVACIONS:  
 9 habitatges han quedat desafectats i han passat a ser bé patrimonial. 

Han estat desafectats 366 m2 de superfície, corresponents a l'antic parvulari 
del Col·legi Sant Ignasi, els quals han estat adjudicats, mitjançant subhasta 
pública, a favor de la societat mercantil PROMOCIONES INSAN 96, SL, 
segons acord de Ple de data 21 d’octubre de 2002. 

 

IMMOBLES 

DADES GENERALS:  
 Nom: Habitatges carrer Mestre Albagés 
 Situació:  

 
Carrer Mestre Albagés número 4-6,  bxs. 1a., bxs. 2a.,  1r. 
1a.,  3r. 2a.,  4t. 1a., 5è. 1a., 5è. 2a., 2n. 1a. i 2n. 2a. 

 Núm. Inventari: 331.71 
 9 habitatges, set dels quals actualment cedits en ús a FORUM, SA. 
 
DADES FÍSIQUES:  
 Superfície construïda  per habitatge: 
 
 Bxs. 1a.:   82,92 m2  4t. 1a.:    82,92 m2  2n. 1a.:   82,92 m2 
 Bxs. 2a.:   82,92m2  5è. 1a.:   82,92 m2  2n. 2a.:   82,92 m2 
 1r. 1a.:     82,92m2   5è. 2a.:   82,92 m2    
 3r. 2a.:     82,92m2       
 
 Ref. cadastral o UTM: 16.096-25 
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DADES URBANÍSTIQUES:  
 Classificació del sòl: Sòl urbà. 
 Qualificació del sòl: 1.3 Residencial Eixample. 
 
DADES JURÍDIQUES:  
 Qualificació jurídica: BÉ PATRIMONIAL 
  
 Registre Propietat: 
  
 Tom: 803 Full: 129 Finca: 4.121 
  
 Títol d'adquisició: Compravenda i reversió del Patronat d'habitatges militars, 

acord plenari del dia 15 de setembre de 1994, i acord plenari del dia 17 
d'abril de 2000. 

 
DADES ECONÒMIQUES:  
 Valor del terreny: 140.212,50 
 Valor de la construcció 283.326,25 
 VALOR TOTAL: 423.538,75 

 
 
 
 
 
 
5.1.2 RECUPERAR EL PLE DOMINI DELS HABITATGES DEL CARRER SÈQUIA, 

51, 1R 2A I 3R 2A, DONAT QUE HAN DEIXAT DE COMPLIR LA SEVA 
FUNCIÓ ESCOLAR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, del 3 de 
juny del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa és titular de dos habitatges per a mestres situats al carrer 
Sèquia, números 51-53, pisos 1r 2a i 3r 2a, de Manresa, que figuren anotats al full 
112.a.8 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb la qualificació jurídica de béns de domini públic, adscrits al servei 
públic d’ensenyament. 
 
Aquests pisos han quedat deshabitats, tenen més de 25 anys d’antiguitat i , per la qual 
cosa concorre el supòsit de desafectació previst a l’article 25 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
II. A l’Ajuntament li és necessari disposar d’habitatges per a usos socials, per la qual 
cosa s’han de desafectar del servei públic els habitatges indicats en el fet anterior, 
amb l’objecte d’esdevenir béns patrimonials del municipi. 
 
III. L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acords del Ple de la Corporació de data 15 de 
desembre de 2003, va sol·licitar a la Delegació Territorial d’Ensenyament de la 
Generalitat, l’autorització prèvia per procedir a la desafectació del servei públic dels 
habitatges per a mestres esmentats. 
 
IV. La Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va dictar 
dues resolucions en data 24 de febrer i 6 d’abril de 2004, en les quals s’autoritzava a 
l’Ajuntament de Manresa per a la desafectació dels habitatges del carrer Sèquia.  
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V. En dates 19 i 20 d’abril d’enguany, el director de servei dels Serveis a les Persones 
va trametre els respectius oficis pels quals sol·licitava que es procedís a la 
desafectació del servei públic dels pisos indicats, a fi d’incloure’ls en la relació de béns 
patrimonials d’aquest Ajuntament. 
 
VI. En data 31 de maig de 2004 l’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial ha emès un 
informe al respecte. 
 
VII. El tècnic mitjà de Gestió Patrimonial ha emès un informe jurídic en data 3 de juny 
de 2004, segons el qual la desafectació al servei públic dels dos habitatges i 
l’actualització de l’inventari municipal, s’ajusten a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic de la desafectació. De conformitat amb l’article 25 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, les entitats 
locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la Generalitat 
per activitats escolars quan aquests deixin de complir la seva funció escolar, amb 
l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament 
 
2. Actualització de l’inventari municipal de béns. Tenint en compte que la desafectació 
té incidència en les anotacions existents a l’Inventari general consolidat de béns, drets 
i obligacions, és preceptiva l’actualització d’aquest Inventari, de conformitat amb 
l’article 102 del Reglament de patrimoni.  
 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per acordar la desafectació és el Ple de la 
Corporació, de conformitat amb l’article 22.2, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.2, lletra l), del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril 
 
Per tot això, com a regidora - delegada d’Educació, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Recuperar el ple domini dels habitatges del carrer Sèquia, 51, 1r. 2a. i 3r. 
2a., donat que han deixat de complir la seva funció escolar i atès que es disposa de 
l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la 
qual cosa porta implícita la seva desafectació de conformitat amb l’article 25.1 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
SEGON. Actualitzar l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions de 
l’Ajuntament de Manresa, per aplicació d’allò que disposa l’article 102.2 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, en el sentit de modificar el seus fulls números 112.a.8 i 
331.70 i crear les fitxes que figuren adjuntes al present dictamen, atesa la desafectació 
del servei públic d’ensenyament que s’ha produït. 
 
TERCER.  Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l’expedient." 
 

IMMOBLES 

DADES GENERALS:  
 Nom: Col·legi Públic Bages. 
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 Situació: C/ de la Sèquia, número 51-53. 
 Núm. Inventari: 1.2.a.8 
 Usos: Centre de Primària 
DADES FÍSIQUES:  
 Superfície del terreny:  5.286 m2  
 Superfície construïda: 3.868 m2  

 
 Superfície plantes:  

 
 ESCOLA HABITATGES 
 
  C/SÈQUIA, 51                      C/SÈQUIA, 53 
 
 P. baixa:  903 m2                            Bxs. 1a: 86,75 m2             Bxs. 1a.: 86,75 m2 
 P. 1a.: 856 m2                            1r. 1a.:    86,75 m2             Bxs. 2a: 86,75 m2                      
 P. 2a.: 768 m2                            2n. 1a.:   86,75 m2  
 P. 3a.: 401 m2   
 Altres: 940 m2   
  
 Ref. cadastral o UTM: 28.096-02 
 
DADES URBANÍSTIQUES:  
 Classificació del sòl: Sòl urbà. 
 Qualificació del sòl: E1. Equipaments. Educatiu. 
 
DADES JURÍDIQUES:   
 Qualificació jurídica:  BÉ DE DOMINI PÚBLIC – SERVEI PÚBLIC. 
 
 És una de les tres parcel·les inicials que integren la finca inscrita al 

Registre de la Propietat, amb referència: 
 
 Tom: 315 Llibre: 78 Full: 178 Finca: 1.298 
 
 Títol d'adquisició:  Escriptura de compravenda a XXX, atorgada en 

data  12 de març de 1969 davant del Sr. Notari de 
Manresa Vicente Coca Coca. 

 
 Preu d'adquisició:  Gratuït. 
 
DADES ECONÒMIQUES:  
 Valor del terreny: 1.427.220   euros  
 Valor de la construcció: 870.480   euros  
 VALOR TOTAL: 2.297.700   euros  
 
OBSERVACIONS:  
 
 - 15 habitatges han quedat desafectats i han passat a ser bé patrimonial 

(fitxa núm. 3.1.70). 
 

IMMOBLES 

DADES GENERALS:  
 Nom: Habitatges carrer Sèquia 
 Situació: - Carrer Sèquia número 51, bxs. 2a., 2n. 2a., 3r. 1a., 4t. 

1a., 4t. 2a, 1r. 2a. i 3r. 2a. 
 

- Carrer Sèquia número 53, 1r. 1a., 1r. 2a., 2n. 1a., 2n. 
2a., 3r. 1a., 3r. 2a., 4t. 1a.,  4t. 2a. 

 Núm. Inventari: 3.1.70 
 Usos: 15 habitatges per a serveis municipals. 
 
DADES FÍSIQUES:  
 Superfície construïda per habitatge: 
 
 C/SÈQUIA, 51 C/SÈQUIA, 53 
 
 Bxs. 2a.: 86,75 m2  1r. 1a.:   86,75 m2  3r. 2a.:   86,75 m2  
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 2n. 2a.:    86,75 m2  1r. 2a.:   86,75 m2  4t. 1a.:   86,75 m2  
 3r. 1a.:     86,75 m2  2n. 1a.: 86,75 m2  4t. 2a.:   86,75 m2  
 4t. 1a.:     86,75 m2  2n. 2a.: 86,75 m2  
 4t. 2a.:     86,75 m2  3r. 1a.:   86,75 m2  
 1r. 2a.:     86,75 m2   
 3r. 2a.:     86,75 m2   
  
 Ref. cadastral o UTM: 28.096-02 
 
DADES URBANÍSTIQUES:  
 Classificació del sòl: Sòl urbà. 
 Qualificació del sòl: E1 Equipaments. Educatiu. Urbanísticament forma 

part del complex del col·legi. 
 
DADES JURÍDIQUES:  
 Qualificació jurídica: BÉ PATRIMONIAL 
 Registre Propietat:  
 
 Tom: 315 Llibre: 78 Full: 178 Finca: 1.298 
 
 Títol d'adquisició: Compravenda al senyor XXX, per escriptura 

atorgada davant del notari Sr. Vicente Coca Coca 
en data 12 de març de 1969. 

 
DADES ECONÒMIQUES:  
 Valor sòl:                            312.300,00 euros. 
 Valor de la construcció:     494.041,25 euros. 
 VALOR TOTAL:                 806.341,25 euros. 
 

 

La senyora Mestres i Angla diu que, seguint la línia endegada durant els últims anys, 

es proposa al Ple recuperar uns habitatges antigament ocupats per mestres, dos dels 

quals estan davant del Col.legi de Sant Ignasi, i dos més al davant del Col.legi Bages. 

Comenta que es tracta de recuperar-los en ple domini, per poder actualitzar l'Inventari 

i, un cop estiguin registrats els habitatges, llogar-los a famílies amb necessitats socials, 

a un preu inferior al del mercat.  

Informa que l'Ajuntament ja ha recuperat 31 pisos, que en queden 8 encara ocupats, 

els quals, fins que no es desocupin no es desafectaran, i que 27 dels habitatges estan 

ocupats per famílies que tenen dificultats socials. 

Demana el vot afirmatiu dels presents als dictàmens. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.1 i 5.1.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció de 
la senyora Torres García, i dels senyors Serra Rovira i Javaloyes 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. 
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
5.2.1 DECLARAR LA CADUCITAT DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I LA SEVA REVERSIÓ A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, del 31 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Resolucions del regidor delegat de Salut s’han incoat diversos 
expedients per declarar abandonades determinades sepultures del Cementiri 
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municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb l’article 38 b) del 
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de l’Ajuntament de 
Manresa (RCM). 
 
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i no s’ha presentat cap tipus de 
reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, circumstància 
que s’acredita degudament als expedients. 
 
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures abandonades 
existents al Cementiri municipal, per tal de poder incrementar l’oferta per cobrir les 
necessitats que es produeixen amb motiu d’enterraments a la nostra ciutat. 
 
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per declarar la caducitat de les 
concessions de dret funerari, la qual cosa comporta la reversió automàtica d’aquests 
drets a l’Ajuntament, per l’aplicació del que disposa l’article 41.2. 
 
Atès que l’article 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà 
concedir nous drets a favor de tercers, sobre els nínxols que continguin restes 
d’inhumacions anteriors, fins que s’hagin traslladat les despulles mortals, o cap a una 
altra sepultura, o cap a la fossa comuna. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d'assessorament jurídic dels Serveis a les Persones amb 
data 31/05/2004. 
 
El regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que consten a l’annex-1 
com a conseqüència del seu abandonament, després d’haver-se instruït els expedients 
administratius que s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b del 
Reglament del Cementiri municipal i policia  sanitario-mortuòria. 
 
Segon. Declarar la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les sepultures que 
són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior. 
 
Tercer. Ordenar el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures a la fossa 
comuna." 
 
ANNEX 1 
 

Relació de nínxols del Dictamen de 31 de maig de 2004 que es proposa per a l’aprovació del Ple de 
la Corporació 

Ref. expedient 
Sepultura: 

num i secció 
(codi) 

Titular: nom i cognoms 

 
Data 

d’adquisició 
sepultura 

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

Domicili 

 
Data darrer 

servei 
d’inhumació 

Inscripció que consta a la 
làpida 

SRE/2001000199 

801  
SANTA 
AGNES 

(10210801) 

XXX 02/03/1948 XXX (03/01/1923) 

GRAN VIA CORTS CATALANES, 643, 3 
BARCELONA 

03/01/1923 
 

FAM. XXX  

SRE/2001000196 757  PATROCINI PLACENCIA DE PONS 09/09/1922 (no hi consten) 
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SANTA 
AGNES 

(10240757) 
(no es coneix) --/--/---- 

 
FAM. XXX 

SRE/2001000195 

753  
SANTA 
AGNES 

(10220753) 

XXX 16/08/1922 (no hi consten) 

CA del MAR, 89 
BADALONA 

--/--/---- 
 

FAM. XXX 

SRE/2001000191 

693  
SANTA 
AGNES 

(10220693) 

XXX 07/01/1922 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

(no en te de làpida)  

SRE/2001000190 

689  
SANTA 
AGNES 

(10250689) 

XXX 27/09/1921 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX.subof.de bat.cazadores 
de Reus, 24-09-1918  

SRE/2001000189 

657  
SANTA 
AGNES 

(10240657) 

XXX 13/04/1921 (no hi consten) 

CA JOC DE LA PILOTA, 6 
MANRESA 

--/--/---- XXX, XXX16-04-1919  

SRE/2001000187 

654  
SANTA 
AGNES 

(10220654) 

XXX 16/03/1924 
XXX (03/05/1937), XXX 

(21/09/1939), 
XXX(16/01/1946) 

CA BORN, 10,1 
MANRESA 

13/01/1946 
 

(no en te de làpida)  

SRE/2001000186 

653  
SANT 

MAURICI 
(10220653) 

XXX (PVRE) 20/04/1921 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX, Canónigo de Teruel, 
20-04-1921  

SRE/2001000183 

630  
SANTA 
AGNES 

(10250630) 

XXX 12/02/1924 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

(no en te de làpida)  

SRE/2001000181 

620  
SANTA 
AGNES 

(10250620) 

XXX 12/01/1924 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000178 

613  
SANTA 
AGNES 

(10220613) 

XXX 13/11/1920 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

FAM. XXX  

SRE/2001000172 

557  
SANTA 
AGNES 

(10240557) 

XXX 17/11/1918 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000169 

548  
SANTA 
AGNES 

(10240548) 

XXX (VDA.XXX) 10/07/1923 XXX (07/03/1934) 

(no es coneix) 07/03/1934 
 

XXX - XXX 

SRE/2001000168 

539  
SANTA 
AGNES 

(10250539) 

XXX 14/07/1919 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX  

SRE/2001000163 

487  
SANTA 
AGNES 

(10240487) 

XXX 11/09/0939 (no hi consten) 

PL FIUS I PALA, 2 
MANRESA 

--/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000140 

296  
SANTA 
AGNES 

(10230296) 

XXX 25/02/1921 
XXX (10/05/1932), XXX 

(31/05/1938) 

(no es coneix) 31/05/1938 
 

XXX 

SRE/2001000137 

287  
SANTA 
AGNÈS 

(10240287) 

XXX (VDA XXX) 01/01/1900 XXX (31.08.1915) 

C PEDRALBES 10 
BARCELONA 

31/08/1915 
 

VDA. XXX 

SRE/2001000129 

210  
SANTA 
AGNES 

(10250210) 

XXX 07/01/1915 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000107 

106  
SANTA 
AGNES 

(10230106) 

XXX 21/11/1909 (no hi consten) 

CA LEPANT, 279, 1 
08013 BARCELONA 

--/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000102 

70  
SANTA 
AGNES 

(10250070) 

XXX (vda. de BAGET) 26/04/1909 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

+ XXX PROP. XXX  

SRE/2001000092 

26  
SANTA 
AGNES 

(10230026) 

XXX 25/04/1964 (no hi consten) 

C HERMOSILLA 29 
28001 MADRID 

--/--/---- 
 

XXX 
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SRE/2000000219 

1.179  
SANT 

MAURICI 
(10121179) 

XXX 28/02/1882 
XXX (24/02/1923), XXX A 
(25/12/1924), RVDO. XXX 

(23/01/1952) 

CA JOC DE LA PILOTA,2,2n 
08241 MANRESA 

23/01/1952 
 

Propietat XXX,22/2/23  

SRE/2000000211 

1.142  
SANT 

MAURICI 
(10111142) 

XXX 25/04/1967 (actualment és buit) 

PL SANT DOMENEC, 1;pral. 
08240 MANRESA 

--/--/---- 
 

FAMILIA XXX  

SRE/2000000121 

846  
SANT 

MAURICI 
(10130846) 

XXX 19/09/1899 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

(cap inscripció)  

SRE/2000000102 

792  
SANT 

MAURICI 
(10160792) 

XXX 04/10/1891 
XXX (27/10/1946), XXX 

(19/11/1957), XXX 
(17/07/1968) 

CA VILANOVA, 9--9,1r 
08240 MANRESA 

17/07/1968 
 

XXX 

SRE/2000000061 

635  
SANT 

MAURICI 
(10160635) 

XXX 23/06/1874 
XXX (16/02/1934), XXX 
(13/121940), ESTEBAN 

CURA VILA (28/02/1958) 

C.ARBONES, 23--29 
08240-MANRESA 

28/02/1958 
 

XXX 

SRE/2000000043 

575  
SANT 

MAURICI 
(10160575) 

XXX 05/07/1891 

XXX (25.08.43), XXX 
(22.01.49), XXX (23.12.53), 

XXX (14.07.54), XXX 
(08.02.64) 

CR VIC 94--96 
08240-MANRESA 

08/02/1964 
 

XXX 

SRE/2000000010 

459  
SANT 

MAURICI 
(10120459) 

XXX 24/03/1863 
XXX (22/10/1952), XXX 

(09/02/1967) 

CA SOBRERROCA, 30 
08240 MANRESA 

09/02/1967 
 

Els esposos XXX I XXX 

SRE/2000000004 

390  
SANT 

MAURICI 
(10130390) 

XXX 29/08/1951 (no hi consten) 

CA DOCTOR CASTELO, 11,1r 
28009 MADRID 

--/--/---- 
 

(cap inscripció)  

SRE/2000000003 

388  
SANT 

MAURICI 
(10120388) 

XXX 29/08/1951 XXX (22/03/1947) 

CA DR CASTELO, 11, 1r 
28009 MADRID 

22/03/1947 
 

FAMILIA XXX 

SRE/1999000117 

348  
SANT 

MAURICI 
(10160348) 

XXX (hereu de) 25/12/1858 XXX (22/05/1962) 

C del JOC DE LA PILOTA 2, 2n 
08241-MANRESA 

22/05/1962 
 

(cap inscipció)  

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció 
dels senyors Serra Rovira i Javaloyes 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. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS 
 
5.3.1 CREAR EL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, del 14 de juny del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tal i com recull el preàmbul del Reglament de participació ciutadana d’aquest 
Ajuntament, la participació és un els pilars sobre el que es sustenta qualsevol societat 
que es vulgui dir democràtica i, per aquest motiu, es planteja la creació de consells 
sectorials. 
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Aquests consells sectorials tenen com a finalitat promoure i canalitzar una reflexió 
conjunta i global de l’Ajuntament, les entitats i la ciutadania a l’entorn dels diferents 
temes que afecten cadascun dels àmbits d’interès municipal. 
 
Essent evident que l’esport es constitueix com un element cabdal per al 
desenvolupament humà i de la societat, disposant d’una càrrega educativa i 
d’interrelació humana fonamental i apareixent com un principi modern de salut física i 
psíquica. 
 
Considerant-se la necessitat d’estendre les activitats i infrastructures esportives arreu 
de la ciutat, i amb la voluntat que sigui la seva mateixa població, representada per les 
institucions públiques i associatives amb l’assessorament de persones expertes i amb 
una especial sensibilitat i dedicació pel món de l’esport la que treball i en la 
configuració i debat de propostes que puguin esdevenir projectes realitzables.  
 
Responent a la convocatòria formulada pel Regidor delegat d’Esports,  d’acord les 
previsions de l’esmentat Reglament de Participació Ciutadana, diverses entitats 
ciutadanes relacionades amb aquest camp han sol·licitat a aquest Ajuntament poder 
formar-ne part com a membre de ple dret, així com algun ciutadà a títol individual. 
 
Vist l’informe proposta emès pel Regidor delegat d’Esports respecte a la integració 
dins l’esmentat consell de diferents persones físiques de reconeguda vàlua en el 
sector de l’esport. 
 
Vist el que s’estableix als articles 45 del Reglament orgànic municipal i als articles 23 a 
27 del Reglament de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament que fan referència 
als òrgans municipals de participació ciutadana permanents. 
 
Que, en virtut de l’article 25 del Reglament de Participació Ciutadana la Presidència 
del Consell recaurà en el regidor delegat de l’àmbit sectorial. 
 
Que tal i com es descriu a l’article 25.1.a i b podran prendre’n part aquelles entitats 
ciutadanes de l’àmbit sectorial corresponent o amb activitats vinculades a aquest i que 
estiguin inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes. 
 
Que, en virtut de l’article 26.3 la creació dels consells sectorials requereixen d’acord 
del Ple de la Corporació, requerint-se de majoria absoluta del mateix i, en virtut del que 
estableix els articles 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, així 
com article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya serà objecte d’informe preceptiu 
emès pel Secretari General de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear aquest consell 
municipal de l’esport amb la composició i àmbit sectorial d’actuació que es descriuen. 
Vist l’informe jurídic emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les 
Persones en data 14 de juny de 2004. 
 
Per tot això, el regidor d’Esports proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. CREAR el Consell Municipal d’Esports, com a òrgan de participació en la 
gestió municipal, amb la finalitat d’impulsar les inquietuds ciutadanes per facilitar i 
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debatre l’elaboració de propostes que puguin esdevenir projectes realitzables, i a 
l'empara del que s’estableix als articles 23 a 27 del Reglament de Participació 
Ciutadana d’aquest Ajuntament, i que estarà constituït de la que forma que segueix: 
 
President: El Regidor delegat d’esports, o persona en qui delegui. 
Sots-president: Un/a regidor/a de l’Ajuntament de Manresa. 
Vocals: Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral amb 

representació municipal. 
 

Un representant de cadascuna de les següents entitats: 
 

— Club Petanca Tossal del Coro 
— Club Tennis Manresa 
— Centre d’Esports Manresa 
— Club Natació Manresa 
— Unió Esportiva Sant Pau 
— C.B. i Unió Manresana 
— C. E. Barri Sagrada Família 
— Gimnàs Esport-7  Judo 
— Moto Club Manresa 
— Club Tir Precisió Manresa 
— Club Petanca l’Escorpí 
— Manresa Esquí Club Man 
— Beisbol Club Manresa 
— Club de Gimnàstica EGIBA 
— Club Atlètic Manresa 
— Club Gimnàstic de Manresa 
— AMPA CEIP  Sant Ignasi 
— Escacs Catalònia Club 
— Club Billar Manresa 
— Penya Blaugrana Manresa 
— Club Manresa Futbol Sala-Arqué 
— Secció Esportiva de la Fundació Joviat 
— Penya Ciclista Bonavista 
— Club Gimnàs Gimbe 
— Centre Excursionista Comarca del Bages 
— Esport Ciclista-Manresa 

 
Secretari/a: Un funcionari municipal que serà  nomenat  per  l’alcalde-president 

de l’Ajuntament de Manresa 
 
SEGON. DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal d’Esports, les persones 
físiques de reconeguda vàlua en el sector dels esports, que a continuació s’indiquen: 
 

— XXX (DNI XXX) 
— XXX (DNI XXX) 
— XXX (DNI XXX) 
— XXX  (DNI XXX) 
— XXX (DNI XXX) 
— XXX (DNI XXX) 
— XXX (DNI XXX) 
— XXX (DNI XXX) 
— XXX (DNI XXX) 
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TERCER. FACULTAR a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 

El senyor Gozalbo i  Fuertes manifesta que és un honor per a ell presentar aquest 

dictamen de creació del Consell Municipal d'Esports, perquè en aquest àmbit era 

realment necessària la participació i la col.laboració de tots els sectors que treballen 

actualment per l'esport. 

Diu que la resposta ha sigut bastant significativa, ja que hi ha més de trenta entitats 

així com persones de vàlua contrastada, que estan disposades a treballar-hi 

conjuntament. 

Explica que l'1 de juny es va fer una petita presentació d'aquest tema i que 

personalment s'ha compromès a celebrar una reunió constitutiva al voltant del 14 o el 

15 del mes que ve.  

Creu que el Consell és una eina molt positiva, que era necessària. Diu que ja s'ha fet 

un cert treball respecte a aquesta matèria en el PAM (Programa d'Actuació Municipal), 

però que cal continuar treballant-hi i vetllant perquè el PAM tiri endavant i per crear 

noves iniciatives i grups de treball que funcionin, a fi que l'esport deixi de ser "l'ovella 

negra" que era fins ara, ja que estava mancada d'ens de participació normals, i passi a 

ser un àmbit normal en tots els sentits, no només per fer coses, sinó també per 

discutir-les, treballar-les i arribar a consensos i projectes vàlids de cara al futur. 

Manifesta el seu agraïment a tots els qui han sol.licitat poder participar-hi i explica que 

no només hi ha clubs esportius en aquest àmbit, sinó també associacions de mares i 

pares d'alumnes, gent diversa, gent gran i gent jove; i diu que potser caldria més 

presència de dones, ja que només n'hi ha tres o quatre. 

Comenta que queda molta feina per fer per a les escoles, per a l'esport federat i per a 

l'esport salut, i, per tant, encoratja a tothom en aquest sentit. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta felicita, en nom del GMPPC, al regidor senyor Gozalbo, 

en primer lloc, perquè és el seu sant, i, en segon lloc, pel que significa la creació del 

Consell municipal d'Esports. 

Manifesta que l'esport a Manresa és l'àmbit en el que hi manca més participació 

ciutadana, malgrat que aquest aspecte té molta repercussió a la ciutat. 

Creu que el nou Consell pot aglutinar molts esforços respecte a les inversions i a les 

infraestructures, que són molt necessàries per al desenvolupament de l'esport a 

Manresa.  

 

El senyor Vives i Portell felicita també al senyor Gozalbo per aquesta iniciativa de 

crear el Consell municipal d'Esports i explica que la primera reunió que es va celebrar 

va ser engrescadora per l'actitud i les ganes de col.laborar que tenien els qui hi van 

assistir. 

Creu que aquestes actituds són un bon punt de partida, com també ho és la 

permeabilitat que té la regidoria d'Esports en aquest sentit respecte a totes les 

propostes que es formulen en l'àmbit de l'esport a la ciutat.  

Manifesta que Manresa té una necessitat esportiva extraordinària i una riquesa que 

existeix en poques ciutats no només de Catalunya, sinó també de l'Estat espanyol i 

d'Europa, circumstància que l'ha de conduir a estar a l'alçada d'aquesta activitat cívica 

que ha tingut sempre la gent de Manresa, des de fa molts anys, en entitats molt 

antigues, en l'àmbit de la pràctica de l'esport, en el de la competició, en el de l'esport 

salut i en el de l'esport professional. 
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Considera que el nou Consell ha de ser un àmbit en el que es pugui dialogar i en el 

que els seus membres es puguin conèixer mútuament. 

Comenta també que, malgrat que Manresa tingui una necessitat esportiva molt 

important, de vegades les entitats han viscut en una mena de compartiment estanc o 

amb un cert desconeixement mutu respecte a les seves problemàtiques.  

Afirma, per tant, que el Consell serà un àmbit important de comunicació i coneixença 

recíproca, que enriquirà a tothom a l'hora d'aportar solucions, no només parcials per a 

cada entitat, sinó també per a les entitats i l'esport entesos globalment, en una línia 

més genèrica i més de conjunt, que permeti, d'altra banda, que hi hagi un àmbit de 

col.laboració, que és indispensable si es pretén que l'esport a Manresa continuï essent 

la realitat viva que ha sigut fins ara i que segueixi creixent a un ritme important, d'acord 

amb les aspiracions del segle XXI. 

 

El senyor Gozalbo i Fuertes informa que també hi participen entitats esportives dels 

barris de la ciutat, que no van participar en el PAM, com són ara clubs de petanca i de 

futbol, que no hi eren presents fins ara. 

Comenta que potser a algú li sorprendrà el format del dictamen, perquè finalment els 

serveis jurídics dels Serveis a la Persona, només hi han fet constar una relació de les 

entitats registrades formalment, i manifesta la seva queixa perquè considera que 

s'encotilla una mica diferents sectors, que podrien estar participant en aquest Consell 

municipal.  

En el mateix sentit, comenta que no es preveuen aspectes com l'econòmic o el de 

salut, entre d'altres, que sí estan previstos en altres àmbits o en altres ajuntaments, en 

relació amb la participació. 

Diu que també s'encotilla la representació política, ja que es restringeix a membres 

dels grups municipals, i planteja que potser hauria valgut la pena demanar al servei de 

Drets de Ciutadania que estudiés la possibilitat d'ampliar-ne els membres, ja que 

l'àmbit d'esports que es porta a terme des de la iniciativa privada, no hi té cabuda. 

Comenta que s'intentarà solucionar aquest aspecte, a fi que tots els sectors implicats 

puguin participar-hi de debò, i demana el vot afirmatiu dels membres presents al 

dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

6. AREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
6.1.1 RESOLDRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA SOCIETAT 

AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, S.A. I REVISAR EL DECRET DICTAT 
PER AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 21 D'ABRIL DE 1992 QUE LI 
ATORGAVA LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LES QUOTES DE LA 
CONTRIBUCIÓ TERRITORIAL URBANA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 16 de juny 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 17 de maig de 2004, fou 
aprovat dictamen amb el contingut resolutori següent: 
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1r. Incoar expedient dirigit a la revisió del Decret dictat per aquest Ajuntament en 
data de 21 d’abril de 1992, atorgant la bonificació demanada per la societat 
“AUTOPISTA TERRASSA–MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.”, consistent en un 95 % de les quotes 
de la contribució territorial urbana i de l’impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana acreditades pel sector de l’autopista Terrassa–Manresa, 
situada dins del terme municipal de Manresa, amb efectes des del dia 1 de 
gener de 1987, fins al dia 31 de desembre de 2021, considerant que aquesta 
resolució infringeix manifestament el principi de legalitat tributària contingut a 
l’article 10 de la vigent de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributaria, per no trobar-se emparada la bonificació atorgada en cap norma 
legal, segons les sentències dictades pel nostre Tribunal Suprem en les dates 
de 9 i 10 de desembre de 1997, així com de 18 de desembre de 2003 i 30 de 
gener de 2004. 

 
2n. Atorgar a favor de la societat 'AUTOPISTA TERRASSA–MANRESA, AUTEMA, 

CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.' un termini 
de quinze dies d’audiència en l’expedient administratiu incoat en l’apartat 
anterior, de conformitat al que preveu l’article 154 de la Llei 230/1963, de 28 de 
desembre, General Tributaria. 

 
Vist que, notificat l’anterior acord i dins del termini d’audiència atorgat, per part de la 
societat 'AUTOPISTA TERRASSA–MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.' ha estat presentat, amb registre municipal 
d’entrada núm. 27.774 del dia 7 de juny de 2004, escrit d’al·legacions manifestant, 
bàsicament: 
 

a) Manca dels requisits necessaris per a procedir a la revisió de l’acte 
administratiu: 
— Incompliment del requisit temporal contingut a l’article 154 de la Llei 

230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria, doncs l’acció 
administrativa es troba prescrita pel termini de quatre anys. 

— Inexistència del necessari requisit formal, doncs el reconeixement de la 
bonificació del 95 % de les quotes de la contribució territorial urbana i de 
l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana no forma part de la 
gestió tributària, sinó que és un acte declaratiu de drets, que no es pot 
subsumir dins de l’àmbit de la gestió tributària. 

— Inexistència d’una infracció manifesta de la Llei considerant que no es 
contradiu cap precepte legal positiu amb caràcter de llei formal, sinó 
determinades sentències del Tribunal Suprem.  

 
b) Caràcter excepcional de la revisió que comporta la màxim exigència en el 

compliment dels requisits temporals, formals i substantius que donen suport a 
la facultat revisora. 

 
Atès que cal acceptar plenament i manifestar la total conformitat amb que la revisió 
contemplada a l’article 154 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributaria, constitueix un procediment excepcional i que, com a tal, ha de ser 
interpretat amb el màxim rigor pel que fa al compliment dels requisits que donen 
fonament a aquest article i, fins i tot, pel seu caràcter de norma limitativa de drets 
reconeguts, la seva interpretació ha de ser restrictiva. 
 
Atès que pel correcte plantejament de la qüestió cal partir de l’evidència de dos 
diferents fets jurídics previs: 
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a) Que el Decret dictat per aquest Ajuntament en data de 21 d’abril de 1992, 
atorgant la bonificació demanada per la societat 'AUTOPISTA TERRASSA–
MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.', consistent en un 95 % de les quotes de la contribució 
territorial urbana i de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
acreditades pel sector de l’autopista Terrassa–Manresa, situada dins del terme 
municipal de Manresa, amb efectes des del dia 1 de gener de 1987, fins al dia 
31 de desembre de 2021, es fonamentava en el Decret 351/1986, de 18 de 
desembre, sobre adjudicació de la concessió administrativa de construcció, 
conservació i explotació de l'autopista Terrassa–Manresa, quin article 9 
textualment disposava que 'el concessionari gaudirà, al llarg del període  
concessional, dels beneficis tributaris assenyalats en l'article 12.a) i b) de la Llei 
8/1972, de 10 de maig, en els termes que fixi el Ministeri d'Economia i Hisenda'. 

 
b) Que l’esmentada norma resulta ser nul·la de ple dret, amb tots els efectes que 

aquesta nul·litat de ple dret comporta, per la manca del 'previo informe del M.º 
Economía y Hacienda, de forma que, la falta de este informe vicia de nulidad el 
otorgamiento autonómico de dicha bonificación', com han vingut declarant les 
repetides i recents sentències del Tribunal Suprem. 

 
Atès que, resultant nul·la de ple dret la bonificació atorgada pel Decret 351/1986, de 
18 de desembre, sobre adjudicació de la concessió administrativa de construcció, 
conservació i explotació de l'autopista Terrassa–Manresa, l’acte administratiu de 
l’Ajuntament de Manresa reconeixent aquesta bonificació suposa una contradicció 
evident i manifesta del principi de legalitat tributària contingut a l’article 10 de la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria, segons el qual qualsevol bonificació 
ha d’atorgar-se mitjançant una Llei, sent l’atorgament de bonificacions no emparades 
en una prèvia norma legal una infracció manifesta. 
 
Atès que el Decret dictat per aquest Ajuntament en data de 21 d’abril de 1992, 
atorgant la bonificació demanada per la societat 'AUTOPISTA TERRASSA–
MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
S.A.', consistent en un 95 % de les quotes de la contribució territorial urbana i de 
l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana acreditades pel sector de 
l’autopista Terrassa–Manresa, situada dins del terme municipal de Manresa, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 1987, fins al dia 31 de desembre de 2021, 
constitueix, com manifesta l’entitat al·legant, un reconeixement de drets cap al futur, 
però que es materialitza en unes determinades liquidacions tributàries de l’impost 
sobres béns immobles en la qual s’aplica aquesta bonificació contrària a la legalitat 
vigent. 
 
Atès que, per tant, les liquidacions en les quals s’ha aplicat la bonificació del 95% en 
aplicació del Decret dictat per aquest Ajuntament en data de 21 d’abril de 1992, sí 
constitueixen actes de gestió tributària. 
 
Atès que, efectivament i com manifestat l’entitat al·legant, la revisió té un límit temporal 
'en tanto no haya prescrito la acción administrativa', com disposa l’article 154 de la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria. 
 
Atès que aquest límit temporal comporta que els efectes de la revisió del Decret dictat 
per aquest Ajuntament en data de 21 d’abril de 1992 tenen que limitar-se a la revisió 
de les liquidacions de l’impost sobres béns immobles respecte a les quals no hagi 
prescrit l’acció administrativa. 
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Atès que, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i 
Garanties dels Contribuents, el termini de prescripció de l’acció administrativa és de 
quatre anys, doncs disposa: 
 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: 
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 

oportuna liquidación. 
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas. 
c) La acción para imponer sanciones tributarias. 
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos. 

 
Atès que en el cas de l’impost sobres béns immobles, els tribunals han vingut aplicant 
com a 'dia inicial' pel còmput de la prescripció la finalització del termini de pagament 
voluntari. Així: 
 

TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, S 19-7-2002, nº 
774/2002, rec. 2549/1998. Pte: Tomé Paule, José 
Se solicita en segundo lugar la devolución de 66.418 ptas. correspondientes a las 
liquidaciones de CTU de 1982 a 1987 por considerar que el derecho a percibirlas ya 
había prescrito, cantidad que fue percibida por el Ayuntamiento por la vía de la 
compensación de oficio. Según aparece de la resolución que se impugna, las 
liquidaciones de estos años fueron extendidas en 24 de enero de 1996. 
Como el plazo voluntario terminó el 15 de noviembre de 1987 y las liquidaciones se 
hicieron en 1996, es obvio que ha transcurrido el plazo de cinco años de que para 
la prescripción del derecho al cobro de las deudas tributarias establecía para 
aquella época el artículo 127 de la Ley General Tributaria y el 79 del Reglamento 
General de Recaudación, razones suficientes para la estimación total de esta 
pretensión. 
En la demanda también se pide la devolución de la cantidad de 10.428 ptas. 
correspondiente a la CTU del año 1988 de la indicada vivienda, alejándose como 
causa de impugnación la prescripción del derecho al percibo de tal cantidad. Esta 
liquidación fue aprobada el 14-3-1996 y notificada al contribuyente el 21 del mismo 
mes y año. El periodo voluntario del pago de este recibo finalizaba el 16 de 
noviembre de 1988 con lo que también aparece claro que entre ambas fechas han 
pasado con creces los plazos que para la prescripción del derecho al cobro 
establecen los preceptos legales antes citados. 
En relación con las liquidaciones del IBI de 1990 y 1991 en el escrito de 
conclusiones el recurrente abandona la impugnación referente al año 1991 
reconociendo la no prescripción de la misma, pero alegando la prescripción del 
recibo de 11.228 ptas. por el IBI de 1990. 
El día en que finalizaba el plazo para el cobro voluntario de este impuesto era el 16 
de noviembre de 1990, como la fecha de la liquidación fue de 24 de enero de 1996 
es también obvio e indiscutible que han transcurrido los cinco años antes citados. Al 
haber prescrito todas las acciones impugnadas procede estimar la demanda ya que 
el Ayuntamiento ni siquiera se ha dignado alegar alguno de los supuestos de 
interrupción de la prescripción que nuestras leyes establecen. 

  
Atès per tant que les liquidacions de l’impost sobres béns immobles que no es 
trobarien prescrites serien les corresponents als exercicis fiscals 2000, 2001, 2002 i 
2003, així com per a totes les futures liquidacions fiscals que es portin a terme. 
 
Vist l’informe amb proposta de resolució elaborada conjuntament per la Secretaria 
general i per l’assessoria jurídica de Serveis Financers. 
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El regidor delegat d’Hisenda, pels fets i fonaments de dret que han quedat exposats, 
ha de proposar que, previ informe favorable de la Comissió d’Hisenda, pel Ple 
municipal sigui aprovat el següent 
 
ACORD 
 
1r. Desestimar les al·legacions formulades per la societat 'AUTOPISTA TERRASSA–

MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.', considerant que l’acord de revisió del Decret dictat per aquest 
Ajuntament en data de 21 d’abril de 1992, atorgant la bonificació demanada per la 
societat al·legant, consistent en un 95 % de les quotes de la contribució territorial 
urbana i de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana acreditades pel 
sector de l’autopista Terrassa–Manresa, situada dins del terme municipal de 
Manresa, amb efectes des del dia 1 de gener de 1987, fins al dia 31 de desembre 
de 2021, s’ajusta als requisits fixats a l’article 154 de la Llei 230/1963, de 28 de 
desembre, General Tributaria, segons ha quedat exposat, si bé els efectes 
d’aquesta revisió han de limitar-se a les liquidacions de l’impost sobres béns 
immobles corresponents als exercicis fiscals 2000, 2001, 2002 i 2003 i futurs, 
liquidacions respecte a les quals no ha prescrit l’acció administrativa. 

 
2n. Revisar el Decret dictat per aquest Ajuntament en data de 21 d’abril de 1992, 

atorgant la bonificació demanada per la societat al·legant, consistent en un 95 % 
de les quotes de la contribució territorial urbana i de l’impost sobre béns immobles 
de naturalesa urbana acreditades pel sector de l’autopista Terrassa–Manresa, 
situada dins del terme municipal de Manresa, amb efectes des del dia 1 de gener 
de 1987, fins al dia 31 de desembre de 2021, considerant que aquesta resolució 
infringeix manifestament el principi de legalitat tributària contingut a l’article 10 de 
la vigent de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria, per no 
trobar-se emparada la bonificació atorgada en cap norma legal, segons les 
sentències dictades pel nostre Tribunal Suprem en les dates de 9 i 10 de 
desembre de 1997, així com de 18 de desembre de 2003 i 30 de gener de 2004, i 
limitant els seus efectes a les liquidacions de l’impost sobres béns immobles 
corresponents als exercicis fiscals 2000, 2001, 2002 i 2003 i futurs, liquidacions 
respecte a les quals no ha prescrit l’acció administrativa i que també són objecte 
de revisió." 

 

El senyor Camprubí i Duocastella recorda que en la sessió plenària del mes de maig 

es va acordar incoar expedient de revisió de la concessió de la bonificació de l'IBI a la 

societat Autopista Terrassa-Manresa, S.A., perquè s'han dictat sentències que 

declaren nul·la de ple dret la bonificació del 95 per 100, que se li va concedir a aquesta 

societat. 

Explica que la societat esmentada ha formulat al.legacions, en les que exposa que 

manquen requisits necessaris per revisar l'acte, i diu que en els informes tècnics i 

jurídics emesos pels serveis financers es considera que la bonificació atorgada no està 

emparada per cap norma legal, i, per tant, cal desestimar les al.legacions presentades 

i practicar les revisions de les liquidacions que no han prescrit i que corresponen als 

exercicis pressupostaris 2000, 2001, 2002 i 2003, així com les futures que es vagin 

presentant. 

Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb 
l’abstenció de la senyora Sensat Borràs i del senyor Fontdevila Subirana, per absència 
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de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del 
R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 

 

 

6.1.2 MODIFICAR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA 
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
PUIGMERCADAL EN EL SENTIT D'ORDENAR LA INSTAL·LACIÓ D'UN 
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PER PART DE LA CONCESSIONÀRIA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de l'1 de juny del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de desembre de 2000, va 
adjudicar a l’entitat mercantil Mercat Puigmercadal, SL, el contracte de concessió 
administrativa de la gestió del  servei públic del mercat municipal de Puigmercadal. 
 
El cap de servei de Desenvolupament, mitjançant informe emès en data 21 de maig de 
2004, proposa la tramitació d’un expedient de modificació d’aquesta concessió, en el 
sentit que la concessionària executi el Projecte d’obra  d’instal·lació d’un sistema de 
climatització en el mercat de Puigmercadal, aprovat definitivament en data 13 de maig 
de 2004. 
 
Mitjançant provisió de l’alcalde president de data 26 de maig de 2004, es va donar 
audiència a la concessionària en l’expedient de modificació contractual. 
 
L’entitat mercantil Mercat Puigmercadal, SL, a través d’escrit presentat en data 29 de 
maig de 2004 (registre d’entrada 22602), manifesta la seva conformitat a la modificació 
contractual proposada. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Modificació del contracte. La clàusula 13a, apartat 1, del plec que regeix la 
concessió, determina que l’Ajuntament pot ordenar les modificacions que l’interès 
públic exigeixi i la clàusula 20a del mateix plec preveu que la concessionària pugui  
realitzar qualsevol inversió de millora que afecti al bé immoble on s’ubica el mercat, 
prèvia autorització de l’Ajuntament. 
 
2. Audiència al concessionari. En l’expedient de modificació de la concessió s’ha 
complimentat el tràmit d’audiència al concessionari, de conformitat amb l’article 84 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
3. Òrgan competent per aprovar la modificació de la concessió. L’òrgan municipal 
competent per aprovar la modificació de la concessió és el ple de la corporació, en la 
seva condició d’òrgan de contractació i de conformitat amb l’article 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica, proposo al ple de 
la corporació l’adopció del següent 
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ACORD 
 
PRIMER. Modificar el contracte de concessió administrativa de la gestió del servei 
públic del mercat municipal de Puigmercadal, en el sentit d’ordenar l’execució per part 
de la concessionària, mitjançant l’oportuna contractació, del Projecte d’obra municipal 
ordinària anomenat Instal·lació d’un sistema de climatització en el mercat de 
Puigmercadal, aprovat definitivament en data 13 de maig de 2004. 
 
El cost total previst d’aquesta inversió de millora és de 248.029,48 €,  i inclou el preu 
d’execució del projecte, la direcció de l’obra, el lloguer d’un generador, l’ampliació del 
subministrament elèctric i l’import de l’IVA no deduïble per part de la concessionària. El 
finançament d’aquesta inversió es distribuirà tal com s’indica a continuació, sens 
perjudici que la millora que obtindrà la instal·lació del mercat reverteixi lliure de 
càrregues i gravàmens a l’Ajuntament en acabar la concessió: 
 

— 124.014,74 €, a càrrec de la concessionària, Mercat Puigmercadal, SL. 
 
— 124.014,74 €, com a màxim, a assumir per part de l’Ajuntament de Manresa, 

amb càrrec a la partida 622.4.770 de l’estat de despeses del pressupost 
municipal vigent. El finançament previst en aquesta apartat podrà quedar 
minorat de manera percentual, en proporció a l'eventual baixa que es pugui 
produir durant la licitació i contractació de les obres per part de la 
concessionària. 

 
El pagament de l’aportació municipal es realitzarà a mesura que les 
certificacions de l’obra objecte d’encàrrec vagin essent expedides per la 
direcció d’obra que contracti Mercat Puigmercadal, SL, i siguin presentades al 
registre d’entrada de l’Ajuntament. 

 
SEGON. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària 
per donar compliment a l’expedient." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen es formalitzen 

els acords previs amb la concessionària del mercat de Puigmercadal, que serà 

l'encarregada de contractar, en virtut de la concessió administrativa, la instal.lació d'un 

sistema de climatització en el mercat. Diu que l'Ajuntament de Manresa assumeix el 

finançament de 124.014,74 euros, que correspon gairebé al 50 per 100 del cost total 

de la instal.lació. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Perramon Carrió, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.3 AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A 

L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONDICIONAMENT 
DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA. TORRENT DE 
SANT IGNASI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de juny 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst realitzar les obres d’execució dels 
projectes obra municipal ordinària que és relacionen: 
 
Condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent de Sant 
Ignasi. Tram comprès entre el carrer Arquitecte gaudí i el PK 1+253, amb un 
pressupost per coneixement de l’administració de 766.051,04 € (aprovat inicialment 
per resolució de presidència de 25 de maig de 2004). 
 
Condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent de Sant 
Ignasi. Tram comprès entre el PK 1+253 i PK 1+812, amb un pressupost per 
coneixement de l’administració de 5.553.575,61 € (aprovat inicialment per resolució de 
presidència de 25 de maig de 2004). 
 
Atès que els esmentats projectes formen part de l’actuació global “Renovació dels 
Col·lectors generals de Manresa“, subvencionada pels Fons de Cohesió de la Unió 
Europea. D’acord amb el tram municipal de distribució del Fons de Cohesió, 
l’Ajuntament de Manresa té assignada una quantia màxima de subvenció pel període 
2000-2006, de 3.234.424 €, que correspon al 80% d’una despesa total elegible de 
4.043.030 €. Del cofinançament total assignat pel Fons de Cohesió, ja ha estat 
concedida una subvenció per un import de 2.136.800 €, mitjançant Decisió 
C(2001)3498, i recentment ha estat sol·licitat el saldo disponible de 1.097.624 €, 
mitjançant l’ampliació de la despesa elegible.  
 
Atès que d’acord amb la normativa dels Fons de Cohesió, les obres objecte de 
cofinançament amb aquest Fons han d’haver-se executat i pagat abans del 31 de 
desembre del 2006, data de finalització del període elegible. 
 
Atès que és preveu que l’execució de les obres s’inicií dins del mes de novembre de 
2004, amb uns terminis d’execució de 6 mesos per al primer tram (fins PK 1+253) i de 
20 mesos per al segon tram (del PK 1+253 al PK 1+812). 
 
Atès que les obres previstes als projectes relacionats reuneixen les condicions per a 
poder autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot 
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat. 
 
Atès que al pressupost municipal vigent existeixen les partides 441.0.611/03 i 
441.0.611.01, amb consignació i finançament suficient per atendre la inversió que es 
proposa realitzar. 
 
Vist l’informe de gestió emès pel Cap d’Àrea dels Serveis del territori i el Cap del 
Servei de Desenvolupament, 
 
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de 
Comptes proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució de les següents 
obres municipals ordinàries: 
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Condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent de Sant 
Ignasi. Tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el PK 1+253, amb un 
pressupost total de 780.043,40  €. 
Condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent de Sant 
Ignasi. Tram comprès entre el PK 1+253 i PK 1+812, amb un pressupost total de 
5.667.352,25 € . 
Segon. Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals : 
 

EXERCICI ANUALITAT (€) 
FINANÇAMENT (€) 

Subvenció Fons Cohesió Crèdit e.financeres 

2004 844.649,80 151.407,20  693.242,60  

2005 3.908.506,88 2.949.212,03  959.294,85  

2006 1.694.238,97 133.804,77  1.560.434,20  

TOTAL 6.447.395,65 3.234.424,00  3.212.971,65 " 

 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest acord fa referència als 

col.lectors del Torrent de Sant Ignasi, que és la xarxa principal de sanejament—que és 

un projecte presentat i aprovat per la comissió informativa del serveis del Territori—

que va del carrer Arquitecte Gaudí a la plaça Prat de la Riba. 

Informa que el cost de l'obra és de 6.447.395,65 euros i la seva durada és de fins a 

vint mesos. 

Explica que s'obté una subvenció del Fons de Cohesió, de 3.234.424 euros i que es 

distribueix el cost de les obres i la subvenció en el termini d'execució d'obra, que va del 

novembre del 2004 al 2006, i, per tant, el repartiment en aquest període dóna com a 

resultat tres plurianualitats: la del 2004 és de 844.649,80 euros; la del 2005 és de 

3.908.506,88 euros; i la del 2006 és de 1.694.238,97 euros.  

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.4, 6.1.5 i 6.1.6 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de juny 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
 
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent: 
 
Declarar les obres que es relaciones d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2004000047 (OBM/2004000062) 
Descripció obres: Reforma interior d'habitatge al C/. del Born, 7-1r.-1a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: MOBLES PUJOL S.C.P. representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2004000053 (OBM/2004000065) 
Descripció obres: Reforma local existent, planta alta i reparació coberta i pintat de 
façana al C/. Puigterrà de Dalt, 8-B  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: XXX representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2004000071 (OBM/2004000056) 
Descripció obres: Reforç i adequació estructura de local sense ús específic al C/ 
Sobrerroca, 38-baixos  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL  C/ BORN, NÚM. 8 
representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2004000054 (OBM/2004000066) 
Descripció obres: Prolongació del recorregut de l'ascensor al C/. Born, 8  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: XXX   
Expedient: ICB/2004000067 (COM/2004000236) 
Descripció obres: Reparar façana i posar plaques color normalitzat 'Gris Montserrat' 
al C/. Puigterrà de Dalt, 5  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2004000066 (COM/2004000244) 
Descripció obres: 
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: GERMANES JOSEFINES DE LA CARITAT   
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Expedient: ICB/2004000056 (OBM/2004000073) 
Descripció obres: Renovació d'una façana al C/. Magnet, 20-22 i 24  
 Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: INVERSIONES MANAIS SL representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2004000073 (COM/2004000252) 
Descripció obres: Netejar i retirada de fals sostres i cates interiors a la Plana de 
l'Om núm. 7  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: INSTITUCIO BENEF ASSISTENCIAL MANRESANA  representat/ada 
per XXX 
Expedient: ICB/2004000057 (OBM/2004000076) 
Descripció obres: Reforma de planta 3ra. al C/. Mn. Jacint Verdaguer, 2 i 4  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: XXX representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2004000074 (COM/2004000297) 
Descripció obres: Reparar un tros de façana, imitant color existent al C/. Joc de la 
Pilota, núm. 7  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal." 

 
6.1.5 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de juny 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat.  
 
L’apartat 2 disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les 
obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme 
municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
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Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: AZICARNS S.L. representat per XXX 
Expedient: ICB/2004000070 (COM/2004000229) 
Descripció obres: Soterrejat de façana i instal.lació de bastida al C/. BisbeComes, 
núm. 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: XXX 
Expedient: ICB/2004000069 (COM/2004000230) 
Descripció obres: Reparar i pintar façana al C/. Canonge Mulet núm. 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: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ CREU GUIXERA,  NÚM. 35 
representat per XXX 
Expedient: ICB/2004000068 (COM/2004000247) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Creu Guixera, 35 
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." 

 
6.1.6 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER CELOBERT, SCCL, I 

CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50% EN LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de juny 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’ha 
presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest dictamen. 
 
L’apartat 7 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost per les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges 
de protecció oficial. 
 
Per l’interessat s’ha presentat documentació acreditativa d’haver sol·licitat la 
qualificació d’habitatges de protecció oficial a la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: CELOBERT,  SCCL representada ple Sr. XXX 
Expedient: OMA/2004000031 – ICB/000032 
Descripció obres: Construcció  edifici plurifamiliar aïllat de 20 habitatges, trasters i 
28 places de pàrking a 'La Parada parcel·la 41-1' 
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Benefici fiscal concedit: 50 % en la quota de l’impost per les construccions, 
instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial." 

 

Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens 
número 6.1.4, 6.1.5 i 6.1.6 a votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 25 
membres presents, i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha 
quedat reproduït.    
 

6.1.7 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2004 
DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 16 de juny 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2005, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb 
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2003,  a recursos generats per majors ingressos del 
Pressupost Municipal, i a  baixes de crèdits de despeses d’altres partides del 
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2005. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2004 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer. 
 
 Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.47 per un 

import de 34.004,09 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ..... 3.400,41 Euros  
 Contribucions especials ......... 30.603,68 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 222.0.623 per un 

import de 6.000,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Recursos Ordinaris ................ 6.000,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 511.0.601.70, per 

un import de 32.000,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitat financeres ....... 347.230,00 Euros  
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 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 441.0.611.01, per 
un import de 200.000,00 Euros, el qual quedarà: 

 
 Crèdits entitats financeres ...... 794.900,00 Euros  
 Subvenció Unió Europea ....... 1.602.600,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 432.1.600, per un 

import de 330.865,67 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ..... 481.500,00 Euros  
 Recursos Ordinaris ................ 120.000,00 Euros  
 Alienacions ........................... 739.062,67 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 432.1.600.00, per 

un import de 120.000,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Recursos Ordinaris ................ 210.000,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 452.1.632, per un 

import de 105.000,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ..... 69.000,00 Euros  
 Recursos Ordinaris ................ 105.000,00 Euros  
 
Quart. De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 9/2004 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 

PRESSUPOST 2004      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2004      

ESTAT DE DESPESES      

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

422.2.221 Ensenyam.bàsic.Menjadors escolars.Subministram. 95.000,00 36.000,00   131.000,00 
Consignació insuficient 
beques. 

422.9.227.07 Ensenyament. Llars d'infants. Altres. 460.655,00   36.000,00 424.655,00 Consignació sobrant. 

223.0.227.01 Protecció civil.- Prevenció contra incendis.Seguretat 16.337,00   2.500,00 13.837,00 Consignació sobrant. 

422.1.227.00 Ensenyament bàsic.- Neteja i higiene 732.551,00 14.270,33   746.821,33 Consignació insuficient. 

422.3.227.00 Ensenyament Arts. Neteja i higiene. 15.881,36 3.200,00   19.081,36 Consignació insuficient. 

451.1.227.00 Biblioteques i arxius.- Neteja i higiene. 71.089,00 9.730,47   80.819,47 Consignació insuficient. 

452.1.227.00 Instal.lacions esportives.- Neteja i higiene. 9.145,00 10.140,00   19.285,00 Consignació insuficient. 

452.3.227.00 C.Cívics/S.Ciutat/Teatre Conservatori 69.000,00 9.500,00   78.500,00 Consignació insuficient. 

463.4.227.00 Programa de Joventut.- Neteja i higiene. 16.378,00 200,00   16.578,00 Consignació insuficient. 

442.0.227.00 Recollida Escombraries i Neteja viària.- Neteja i higiene 5.181.746,00   98.440,80 5.083.305,20 Consignació sobrant. 

432.1.600 Estructura General Urbanisme.- Inversions Terrenys 1.009.697,00 330.865,67   1.340.562,67 Consignació insuficient. 

432.1.131 Estructura General Urbanisme.- Laboral eventual 75.393,00 1.400,00   76.793,00 Consignació insuficient. 

452.5.625 Festes.- Mobiliari i estris 2.000,00   1.400,00 600,00 Consignació sobrant. 

511.0.601.70 Carreteres, camins i vies publiq. Urb.entorn Pl.Bages 315.230,00 32.000,00   347.230,00 Consignació insuficient. 

432.1.226.03 Estructura General Urbanisme.- Jurídics i altres. 17.000,00 73.000,00   90.000,00 Consignació insuficient. 
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432.1.600.00 Estructura General Urbanisme.-Enderrocs i altres 90.000,00 120.000,00   210.000,00 Consignació insuficient. 

121.4.212 Altres edificis Corporació.- Edificis i altres construc. 10.543,31 40.000,00   50.543,31 Consignació insuficient. 

441.0.611.02 Sanejament. Col.lector St.Ignasi 200.000,00   200.000,00 0,00 Consignació sobrant. 

441.0.611.01 Sanejament. Col.lectors generals. 2.197.500,00 200.000,00   2.397.500,00 Consignació insuficient. 

451.4.489 Altres programes culturals.- Altres transferències 443.000,00 18.000,00   461.000,00 Consignació insuficient. 

111.0.226 Organs de Govern.- Regidories.- Despeses diverses. 60.000,00 30.000,00   90.000,00 Consignació insuficient. 

111.0.489 Organs de Govern.- Regidories.- Altres transferències. 150.000,00 18.000,00   168.000,00 Consignació insuficient. 

222.0.226 Seguretat.- Despeses diverses 10.000,00 7.100,00   17.100,00 Consignació insuficient. 

452.1.632 Instal.lacions esportives.- Edificis i altres construc. 69.000,00 105.000,00   174.000,00 Consignació insuficient. 

   1.058.406,47 338.340,80    

 

PRESSUPOST 2004     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2004     

ESTAT DE DESPESES     

CREDITS EXTRAORDINARIS     

      

Partida Denominació 
Crèdit 
inicial Augment 

Crèdit 
definitiu Explicació 

442.0.221 Recollida Escombraries i neteja viària  0,00 2.500,00 2.500,00 Recollida escombraries i neteja viària 

313.0.227.00 EBASP 0,00 11.400,00 11.400,00 EBASP 

511.0.601.47 C/. Remei de Baix 0,00 34.004,09 34.004,09 C.E.Remei de Baix 

222.0.623 Seguretat.- Maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 6.000,00 6.000,00 Seguretat, maquinària, instal.lacions i utillatge 

  TOTAL ...... 53.904,09   

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 9/2004 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.569.935,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.308.917,39 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.821.444,53  Capítol 3.- Despeses financeres 1.346.350,00 

     
Capítol 4.- Transferències 16.207.024,12  Capítol 4.- Transferències 4.781.853,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 784.262,67  Capítol 6.- Inversions reals  30.478.494,07 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital 3.987.135,69 

     
Capítol 8.- Actius financers  10.416.412,57  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  7.235.114,38  Capítol 9.- Passius financers  4.248.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................   82.727.168,27  TOTAL  ...................………........................................... 82.727.168,27 

 

El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest expedient de modificació de crèdits 

s'explica, per una part, pels majors ingressos obtinguts per l'alienació de solar, per un 

import de 330.865 euros, que es destinen a noves inversions en terrenys; per una altra 

part, es dota de recursos suficients les activitats d'enderrocs subsidiaris, amb 120.000 

euros; es destinen 73.000 euros a la inscripció en el Registre de la Propietat de les 

diferents parcel·les que són fruit de la reparcel.lació dels Polígons dels Dolors, 
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Concòrdia i Tossal dels Cigalons; 105.000 euros per fer front a l'adequació de diferents 

instal.lacions esportives; i 66.000 euros per assumir compromisos que són fruit 

d'ajudes excepcionals. 

Explica també que es realitza una modificació entre partides, que fan referència 

bàsicament a temes de neteja dels equipaments, en alguns casos a causa de 

l'augment de les activitats que es produeix durant l'estiu, i en d'altres com a 

conseqüència de noves concessions, per valor de 58.440 euros; una altra modificació 

per fer front a la plurianualitat dels col.lectors, per valor de 200.000 euros, que acaba 

d'explicar; i, per últim, una de 36.000 euros, per cobrir les sol.licituds de beques dels 

menjadors escolars.  

Acaba la seva explicació demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen.  

 

El senyor Vives i Portell manifesta que el GMCiU considera que els expedients de 

modificació de crèdits formen part de la gestió de l'equip de govern i, per tant, 

normalment s'absté en la votació dels dictàmens que els aproven. Diu, però que 

aquesta vegada trencarà aquesta norma i votarà negativament el dictamen, perquè 

considera que la partida pressupostària número 452.1.632, respecte a la que consta 

un import de 105.000 euros per a instal.lacions esportives, edificis i altres 

construccions, no hauria de figurar en aquest expedient. 

Diu que aquesta postura pot semblar contradictòria, tenint en compte que, a més de 

ser el responsable del GMCiU, també té una responsabilitat en una entitat esportiva, 

però la raó és que el seu grup considera que aquesta inversió s'hauria de rumiar i 

estudiar molt més i fer-ne una reflexió conjunta. 

Manifesta que el GMCiU entén i respecta la decisió de l'equip de govern sobre la 

motorització de les graderies del Nou Pavelló del Congost, que considerada 

aïlladament, sense relacionar-la amb cap altre tema, suposa una millora per a una 

instal.lació esportiva i, per tant, tots hi han d'estar a favor. Afirma, però, que està clar 

que aquesta decisió no s'ha pogut adoptar de la forma adequada, sinó 

apressadament, sense disposar de tota la informació necessària, per una necessitat 

urgent, i, per tant, sense que aquesta actuació formi part d'una planificació esportiva 

global de la ciutat. 

Diu que és cert que aquesta obra figura en el PAM, però cal tenir en compte que 

també hi figuren moltes altres, i creu que l'Ajuntament de Manresa no pot tenir la 

política «d'apaga focs» que té en aquest moment i que ha tingut històricament 

respecte a les instal.lacions esportives. 

Manifesta que per això ha felicitat al regidor d'Esports per la creació del Consell 

municipal d'Esports, ja que segurament quan es comenci a parlar d'aquests aspectes i 

a dissenyar els grans trets de la política municipal esportiva en matèria d'instal.lacions, 

l'Ajuntament reeixirà com no ho ha fet fins ara. 

Creu que és possible que no s'amortitzi aquesta inversió, perquè hi ha la intenció 

d'estudiar, d'aquí a tres o quatre anys, com a màxim, l'ampliació del recinte del Nou 

Congost, en el cas que aquest tema es pugui abordar no només des de l'Ajuntament, 

sinó també des de les institucions. 

Es pregunta si l'empresa a la qual s'ha consultat per fer aquesta inversió pot garantir 

que la motorització de les graderies servirà quan s'ampliï el recinte. 

Afirma que és obvi que en tres anys no es pot amortitzar aquesta inversió, si després 

no ha de servir, i diu que en el cas que sí serveixi per al futur, és una bona inversió per 

a aquest equipament esportiu.  
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Creu que aquesta pregunta no es pot respondre en aquest moment, no perquè l'equip 

de govern no ho vulgui fer, sinó perquè la decisió s'ha hagut de prendre en pocs dies i 

apressadament per una urgència, com ha dit abans.  

Opina que aquesta no és la millor manera de prendre una decisió com aquesta, tenint 

en compte, per una banda, que es tracta d'una inversió que comença a ser important i, 

per una altra, que, malgrat que aquest tema s'ha desenvolupat durant un període molt 

curt de temps, s'havien dissenyat altres opcions, que s'haurien pogut estudiar amb 

més tranquil.litat, cosa que no s'ha fet perquè no hi havia temps i, per tant, s'ha pres 

aquesta decisió. 

Insisteix en manifestar que s'ha de respectar la decisió de l'equip de govern, però 

opina que, al marge de l'interès concret d'una entitat o grup polític, des del punt de 

vista de la política d'instal.lacions esportives globals a la ciutat, no és la millor solució 

ni la millor decisió. 

Ho argumenta dient que té dubtes raonables que això es pugui arribar a realitzar, i diu 

que no es refereix als períodes o a l'executivitat en el temps, sinó al fet que una 

empresa prestigiosa ha afirmat durant aquest procés d'informació que no es poden 

motoritzar les graderies, sinó que s'han de substituir per unes noves. 

Diu que aquesta afirmació no s'ha pogut contrastar i que l'empresa que va construir les 

graderies l'any 1992 ha dit que sí que es pot fer i l'Ajuntament se n'ha refiat. 

Creu que no es disposa de prou informació ni elements per prendre una decisió tan 

important com aquesta i, per això, el GMCiU no pot votar afirmativament aquest 

dictamen ni abstenir-se en la votació, perquè considera que s'ha d'actuar amb rigor i 

que hauria d'haver-hi hagut un temps raonable per prendre aquesta decisió.  

Diu que potser el temps demostrarà que aquesta decisió és l'adequada, però en 

aquest moment, creu que, tenint en compte el procés que s'ha seguit, el més probable 

és que acabi no reeixint. 

 

El senyor Camprubí i Duocastella diu que se sent una mica incòmode perquè no sap 

si el senyor Vives parla com a responsable del Bàsquet o com a cap de l'oposició, o bé 

si es barregen aquests dos papers en aquest tema; per tant, ignora amb quin «barret» 

s'està defensant aquesta qüestió. 

Explica, en qualsevol cas, que amb aquest expedient es fa un canvi de partides per 

resoldre la situació que ha plantejat un club esportiu i, en concret, dotar amb 105.000 

euros la partida d'equipaments o d'instal.lacions esportives. 

Diu que ja hi haurà temps per decidir si la instal.lació de grades mòbils és la millor 

solució, ja que aquesta decisió encara no s'ha pres, i que, per tant, l'únic que es fa ara 

és destinar recursos econòmics a un tema plantejat per un club esportiu, que, si més 

no d'entrada, està plantejat d'aquesta manera i que els tècnics municipals i els 

encarregats de les instal.lacions esportives diran en el seu moment quina contractació 

cal fer, i ja es veurà si la decisió és la més correcta. 

 

El senyor Vives i Portell diu que avui porta el «barret» de cap de l'oposició, però que 

aquest paper és indissociable del coneixement que té sobre aquesta qüestió, de la 

mateixa manera que suposa que altres membres del Ple porten altres «barrets» a la 

seva vida, que possibiliten que coneguin situacions determinades, tant pel que estan 

fent ara, com pel que han fet en el seu passat més immediat. 

Comenta que, aprofitant el fet que en el dictamen sobre la creació del Consell 

municipal d'Esports es proposa que ell en formi part com a vocal, aquest vespre es 

posarà el barret de vocal d'aquest Consell i de cap de l'oposició, per parlar d'aquesta 

qüestió. 
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Vol que quedi clar que no es tracta de defensar una postura enrocada d'una entitat 

sobre aquesta qüestió en aquesta sessió, perquè, si es tracta aquest tema des del 

punt de vista de l'interès més immediat, és obvi que tots haurien d'estar molt contents, 

però el GMCiU no està pensant ara en l'interès immediat o a curt termini, ja que és 

evident que l'equip de govern tampoc pensa sempre a curt termini quan planifica les 

inversions que farà, malgrat que en alguns casos ho hagi de fer per cobrir una 

urgència determinada. Diu que quan es tracta de temes d'una certa envergadura o que 

han de sofrir una transformació, com la que suposa aquesta obra, òbviament està 

pensant en el mitjà i llarg termini.  

Manifesta que és des d'aquesta perspectiva que el GMCiU considera que aquesta 

decisió serà equivocada, en el cas que finalment es prengui—fa notar que de moment 

s'ha proveït aquesta obra amb els recursos econòmics necessari, per si cal fer-la, a fi 

de poder fer els pagaments corresponents. 

Insisteix en afirmar que aquesta postura no parteix del «barret» del president del Ricoh 

Manresa, sinó del cap de l'oposició, que ha conegut aquest cas, per les circumstàncies 

que siguin, com també l'han conegut altres regidors d'aquesta Corporació i persones 

vinculades directament al món de l'esport a Manresa, els quals segur que tenen una 

opinió formada en relació amb aquest tema en un sentit o en un altre, cosa que és 

respectable. 

 

L'alcalde diu al senyor Vives que, malgrat que l'opinió del Bàsquet Manresa i la del 

GMCiU poden coincidir, creu que en aquest cas concret hauria estat més elegant que 

la defensa d'aquest tema l'hagués fet una altra persona; ho diu des de la seva estricta 

humilitat. 

Creu, en qualsevol cas, que hi haurà temps de parlar entre tots plegats de la 

necessitat de disposar d'un pavelló polivalent, on es puguin desenvolupar diferents 

activitats, qüestió que és molt important, al marge de si es preveu per a llarg o curt 

termini. 

Diu, doncs, que avui es fa la previsió econòmica i que hi haurà ocasió de parlar-ne 

amb Bàsquet Manresa o amb el GMCiU, tant si són de la mateixa opinió com si no ho 

són. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC), 8 vots negatius (GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A 

L'APARCAMENT EN LES ZONES PREFERENCIALS PER A VIANANTS. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Antecedents: Zones preferencials per a vianants. 
 
L'equip de govern està apostant fermament per carrers preferencials per a vianants 
(com, per exemple el nou carrer urbanitzat recentment Puigterrà de baix o bé d'altres, 
també recents, com els carrers Sant Francesc-Passatge Tahonas). 
 
En aquests espais s'hi està estacionant de manera irregular des de la col.locació dels 
senyals viaris de preferència per a vianants. 
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Des de fa varis mesos les poques sancions que s'estan aplicant als infractors en 
aquestes zones no estan complint amb el seu objectiu, que no és un altre que el de 
reeducar els conductors perquè no aparquin en una zona on està prohibit estacionar. 
 
Veient la problemàtica existent, fem la següent 
 
Proposta: 
 

— Reforçar la senyalització vertical amb senyals de prohibit aparcar convencionals, 
ja que creiem que la desconeixença del senyal actual comporta la infracció 
reiterada d'aquesta." 

 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena a la proposició que ha presentat 
el GMS, GMERC, GMICV-EA, GMCiU i GMPPC, que, transcrita, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa reforçarà els senyals de trànsit que indiquen les zones 
preferents per a vianants, de la ciutat amb rètols explicatius, que aclareixin als 
conductors que no coneixen prou les normes de circulació el significat de la 
senyalització esmentada, en el sentit que en aquest sector no es pot estacionar." 
 
El senyor García i Lladó presenta la proposició dient que fa referència a la necessitat 

de fer complir la llei en les zones preferencials per a vianants. Creu que hi ha hagut 

una permissibilitat important durant els darrers mesos, sobretot en els carrers de nova 

urbanització. 

Quant a l'esmena que s'ha presentat a la proposició, diu que és encertada, però 

demana que si d'aquí a un cert temps es veu que els resultats no són els esperats, es 

recondueixi aquest tema i es torni a parlar de les mesures que cal adoptar, amb la 

finalitat d'evitar que aquestes zones es degradin, com ha passat en el carrer Tahonas, 

on hi ha un solar provinent d'un enderroc en el que s'aparquen vehicles habitualment, 

cosa que ha provocat que el terra sigui ple d'oli dels vehicles vells i en mal estat a 

causa de l'estacionament del camions que realitzen l'enderroc. 

Diu que cal intentar fer respectar la llei a tothom, proposant solucions alternatives, com 

segurament s'haurà de fer en aquest cas, però tenint en compte que si es produeixen 

aquests aparcaments és per dos motius: per una banda, per desconeixement; i, per 

una altra, per la manca d'estacionament que hi ha a la ciutat. 

Demana, doncs, que es faci una reflexió sobre aquesta qüestió i que es prengui nota 

del missatge que estan transmeten els ciutadans.   

 

La senyora Torres i García diu que cal tenir clar, en primer lloc, que la utilització 

d'aquest senyal està regulada pel catàleg oficial de senyal, que es va aprovar per un 

Reial Decret, per tant, no és una invenció de l'Ajuntament de Manresa; i, en segon lloc, 

que la Direcció General de Trànsit va fer una campanya d'informació sobre els nous 

senyals, enviant díptics a cada conductor al seu domicili.  

Manifesta, per tant, que està d'acord amb l'opinió que hi ha un cert desconeixement 

dels senyals, però creu que segurament aquest desconeixement no és l'única causa 

de les infraccions que es produeixen. 

Justifica l'esmena presentada a la proposició dient que és positiu reforçar la 

senyalització de trànsit, però creu que no és convenient fer-ho amb els senyals de 

prohibició d'aparcament convencionals—com es diu en la proposició del GMCiU— 

perquè tenen un àmbit d'afectació molt limitat i, per tant, s'haurien d'instal.lar en totes 

les cruïlles i, fins i tot, en els raconets de les places de les zones de vianants. 
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Diu que, per això, en l'esmena es proposa substituir aquests senyals de trànsit—

malgrat que siguin vigents—per uns plafons que continguin el senyal de zona de 

vianants, i en el que figurin explicacions relacionades amb la prohibició d'aparcament 

en tota la zona i amb la reducció de la velocitat a vint quilòmetres per hora. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el GMPPC ha donat suport a l'esmena que 

es presenta respecte a la proposició, perquè comparteix el criteri i l'esperit del GMCiU 

relatiu al fet que alguns conductors no respecten els senyals de trànsit. 

Creu que, com a primer pas, cal fer pedagogia i explicar i fer entendre a aquests 

ciutadans que no es pot estacionar en les zones reservades als vianants, a fi que 

siguin conscients que si continuen amb aquesta pràctica, estaran actuant malament. 

Continua dient que, un cop feta aquesta pedagogia—que és molt necessària—i a més 

de col.locar els senyals de trànsit, que tots els conductors haurien de conèixer, creu 

que estaria bé afegir una explicació al senyal, més clara i contundent, sense que hagi 

de ser gaire extensa. 

Per últim, opina que si aquests dos passos no són suficients per evitar aquestes 

pràctiques, cal sancionar als infractors. 

Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament l'esmena, però tenint en compte que 

considera necessaris els tres passos que ha explicat. 

 

El senyor García i Lladó diu a la senyora Torres que la formació d'adults és un tema 

complex, que tots saben, més o menys, com funciona, i que possiblement les 

comunicacions de la Direcció General de Trànsit van a parar a un calaix. 

Explica, a continuació, que, com a usuari d'aquestes zones, va fer una consulta a la 

Policia Local de Manresa i que un dels màxims responsables d'aquell servei li va 

comentar que alguns ajuntaments apliquen criteris diferents, perquè no existeixen 

criteris comuns a tots respecte a aquests senyals, i comenta que ara la regidora afirma 

que el significat d'aquests senyals és clars i meridià, cosa respecte a la qual discrepa. 

Explica també que en una ocasió un taxista li va preguntar si un senyal era de 

prohibició d'aparcament i ell li va contestar que ho desconeixia, perquè era un senyal 

nou.  

Diu que cal, per tant, fer una mica de pedagogia en aquest aspecte i que li sembla 

correcte reforçar la senyalització de la manera en què s'ha plantejat; si és efectiu, es 

tiri endavant i, si no, se'n torni a parlar.  

 

La senyora Torres i García respon al senyor García que el senyal és legal i vigent, 

segons el catàleg que ha citat en la seva primera intervenció, i explica que la 

casuística que es dóna en els ajuntaments és com la que es produeix ara a Manresa, 

on cal reforçar la senyalització, per les possibles interpretacions que es puguin fer al 

respecte. 

 

L'alcalde diu que se sotmet a continuació l'esmena de substitució, amb el compromís 

de fer el seguiment que calgui d'aquest tema en la Comissió corresponent. 

 

Sotmesa a votació l'esmena de substitució, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. En 
conseqüència, la proposició decau. 
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7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC REFERENT A LA MILLORA 
DELS TEMPS D'ESPERA EN LES PRIMERES VISITES D'ESPECIALISTES A 
LA SANITAT PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Des de fa tres anys, i a partir dels compromisos adquirits pel Servei Català de la 
Salut, s'han anat reduint els temps d'espera per a la realització de les intervencions 
quirúrgiques més freqüents, i que, en alguns casos, eren superiors als dos anys. 
 
Amb tot, durant aquest temps, bé sigui per un increment de la demanda, bé per 
problemes de recursos o d'organització, el cert és que ha augmentat molt el temps 
d'espera per les primeres visites d'especialistes a la xarxa pública, i en algunes 
especialitats arriben a ser molt llargs. 
 
El tema és encara més problemàtic per a aquells pacients que esperen una trucada 
que els avisi de la programació de la visita, que no saben quin temps d'espera pot 
representar, i que veuen passar setmanes i mesos sense que se'ls notifiqui el dia i 
l'hora de la visita. 
 
Per tot plegat, i atès que aquests increments de temps perjudiquen de forma intensa 
l'atenció sanitària que reben les ciutadanes i ciutadans de Manresa, com perjudica a 
tots els del Bages, per això proposem al ple d'aquesta Corporació l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
1. Adreçar-se al Servei Català de la Salut (SCS) per demanar-li que prioritzi la 

recerca de solucions al problema de l'augment del temps d'espera per a les 
primeres visites d'especialistes a la sanitat pública a Manresa. 

 
2. Adreçar-se igualment a l'Institut Català de la Salut (ICS) i a la Fundació 

assistencial Althaia per tal de fer-lo arribar la preocupació d'aquest Ajuntament per 
l'increment dels temps d'espera de primeres visites d'especialitat, i la voluntat que 
es pugui resoldre aquest problema." 

 

El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquesta proposició que ha presentat el 

GMERC al Ple d'aquest Ajuntament ja es va discutir en el Consell Comarcal, on, 

incomprensiblement, no es va aprovar, malgrat que es presentés en aquella 

Administració amb una visió que va més enllà del terme municipal de Manresa i que es 

basés en uns fonaments objectius. 

Diu que , tot i que hi ha aspectes dels darrers anys que es poden valorar positivament, 

s'ha detectat que durant els dos últims anys, les visites dels metges especialistes han 

experimentat un llarg retard en l'atenció als pacients. Està convençut que no està dient 

res que no hagin descobert ja les persones que són presents avui en aquest Saló, que 

utilitzen habitualment la sanitat pública. 

Comenta que aquesta situació provoca que algunes persones optin per la sanitat 

privada, com a solució, o bé, decideixin esperar, com a fórmula més clàssica.  

Diu que, més enllà del to analític i respectuós que té la proposició, fa clara referència a 

la preocupació pel temps d'espera, a transmetre aquesta preocupació i a buscar-ne 

solucions, però potser per les dates que estem vivint, no s'entén aquest to o contingut. 
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Creu que cal tenir una visió més àmplia i aprofitar la proposició per analitzar—dos anys 

després de la creació de la fundació ALTHAIA—per quin moment passa la salut, ja que 

aquest aspecte constitueix un dret fonamental i els serveis sanitaris públics que 

s'ofereixen als ciutadans són els que fan pensar més en l'Estat del benestar. 

Diu que, per això, el GMERC creia que en aquest moment no s'entendria aquesta 

voluntat d'aprovar una proposició, que provenia del Consell Comarcal, però que es 

limitava a les primeres visites dels metges especialistes, ja que quan el GMERC diu 

que les prestacions sanitàries de la ciutat han empitjorat, sovint s'està referint al 

procés de fusió—sobretot hospitalària, sense entrar tant avui en l'assistència 

primària—i, juntament amb l'augment del temps d'espera que s'ha produït per a les 

visites dels metges especialistes, en les darreres setmanes ha observat com es parla 

de la pèrdua del nombre de llits d'observació en els dos centres hospitalaris de 

Manresa i del possible tancament del servei d'urgències durant la nit en el Centre 

Hospitalari, sense que s'hagin ampliat els espais o reforçat el servei d'urgències de 

l'hospital de Sant Joan de Déu, amb més personal. 

Manifesta que aquestes situacions són símptomes que evidencien que potser el 

projecte que va néixer com a ALTHAIA no acaba de gestionar correctament el servei 

hospitalari. Afegeix que, en opinió del GMERC, cal atribuir-hi unes causes, 

relacionades amb una organització deficient dels recursos humans i de les 

infraestructures, i amb una perspectiva excessivament economicista, que és un 

concepte que algú li va retreure fa dos anys que utilitzés, i que significa, en aquest cas, 

la recerca del rendiment econòmic, amb fortes repercussions socials. 

Diu que aquesta és la realitat i que li agradaria que en quedés constància en un vespre 

com aquest. Afegeix que darrere de la primera causa hi pot haver imprevisions o 

decisions adoptades erròniament o precipitadament. Respecte a la segona, manifesta 

que la perspectiva economicista a la que ha fet referència anteriorment, probablement 

ha conduït a la fundació ALTHAIA a no invertir prou per oferir les prestacions 

sanitàries, en l'àmbit hospitalari, que reclamen la ciutat i la comarca. 

Insisteix en afirmar que per al GMERC la salut és un dret fonamental i la prestació de 

la sanitat és un dels pilars de l'Estat del benestar i, en conseqüència, considera que 

cal adoptar algunes mesures com és ara buscar els recursos econòmics suficients per 

cobrir les necessitats de la població. Diu que s'està produint un itinerari de 

racionalització profunda d'aquests recursos, però que cal tenir en compte la 

composició del nostre territori, de la nostra ciutat i del nostre país. Esmenta, al 

respecte, que en aquest moment a Catalunya hi ha 250.000 persones en situació 

irregular i que lògicament també tenen assistència sanitària, però que s'està cotitzant 

entre tots. 

Explica que els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya detecten que calen més 

de 600 milions d'euros per any, que en aquest moment, hi ha un dèficit de 3 milions 

d'euros acumulats, i que Madrid ha negat, en els últims tres anys, 288 milions d'euros 

dels Fons de cohesió, que caldrien compensar per l'atenció entre comunitat 

autònomes—tal com ho defineix la llei. 

Manifesta, doncs, que falten més recursos econòmics i potenciar l'aplicació de 

polítiques de foment de la salut i prevenció de la malaltia, augmentar els Pressupostos 

i fer un canvi de tendència en la sanitat pública a Catalunya. Afegeix que faltaria 

començar a caminar en sentit invers al d'aquests últims anys i paralitzar els processos 

de privatitzacions—malgrat que és conscient que això és complex i se'n podria parlar 

durant molta estona—però creu que es pot tendir a modificar els tractes i les lleis que 

hi ha al darrere. 
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Diu que durant els darrers dies s'ha parlat de la possible incorporació de la Generalitat 

de Catalunya a la fundació ALTHAIA, cosa que el GMERC valora positivament, per les 

perspectives que ofereix a la ciutat i també perquè considera que hi ha d'haver no 

només la coparticipació més directa del Servei Català de la Salut, sinó també una 

major responsabilitat en termes econòmics, ja que la problemàtica d'un o dos centres 

d'una ciutat acaba essent, en el nostre país, la de tota la xarxa pública i, per tant, al 

costat d'una diagnosi que indica, no només un malestar, sinó també un empitjorament 

en l'atenció hospitalària, s'haurien de notar passos en una direcció d'esmena i de 

millora. 

En aquest sentit, diu que avui s'ha començat per una proposició clarament adreçada a 

les primeres visites dels metges especialistes, però que cal tenir molt en compte que  

els ciutadans i ciutadanes de Manresa, del Bages i del país necessiten disposar d'uns 

serveis sanitaris públics bons i de qualitat i, sobretot, que no els hagin de pagar per 

duplicat. 

Acaba demanant el vot afirmatiu a la proposició. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que intentarà fer una intervenció més breu que la del 

senyor Fontdevila, el qual, més que defensar la proposició, sobre el temps d'espera en 

les primeres visites dels metges especialistes, ha fet una explicació en relació amb  

com hauria de ser la reordenació de la fundació ALTHAIA. 

Creu que cada tema té el seu fòrum de discussió i que el debat sobre la reforma 

hospitalària i sanitària a Manresa i comarca ha de tenir un tractament diferent al de la 

qüestió que planteja el GMERC en la proposició que ha presentat. 

Diu que no pretén defugir de cap debat, però suggereix al portaveu del GMERC que 

presenti una proposició de sanitat, per debatre al Ple de l'Ajuntament de Manresa, en 

lloc de d'aprofitar un aspecte important, com és el referent a les primeres visites dels 

metges especialistes, per debatre la reforma sanitària. 

Manifesta que el GMPPC està plenament d'acord amb la proposició que ha presentat 

el GMERC, fins al punt que va votar afirmativament la proposició que es va presentar 

en el Consell Comarcal, sobre el mateix tema, i s'estranya que finalment no reeixís. Ho 

atribueix a que potser els consellers comarcals veuen aquest tema des de molt lluny o 

bé no ho consideren prou important. 

Diu que el GMPPC creu que aquesta qüestió és important, perquè constitueix un dels 

elements de la sanitat pública, la qual comença per les primeres visites mèdiques i 

continuen amb la visita als metges especialistes, quan el problema es converteix en 

una preocupació per al pacient.  

Comenta que l'espera per a aquestes visites impacienten els malalts, els quals, un cop 

aconsegueixen la primera visita, són ben atesos, per tant, es tracta de reduir el temps 

d'espera. Creu que la sanitat pública hauria de tenir aquest objectiu, a fi d'aconseguir 

una assistència sanitària de qualitat i la prestació d'un bon servei als ciutadans. 

Diu que és per això que el GMPPC dóna suport a aquest tema i no defuig del debat 

sobre la Fundació ALTHAIA, que mereix ser tractat a través d'una proposició 

específica, sense que s'hi barregin aspectes distorsionadors de la importància que té 

l'assistència hospitalària i primària a Manresa.  

Comenta, al respecte, que sovint tots coincideixen amb la «foto final», que se'ls va 

presentar fa dos anys, que perseguia la qualitat i la millora del servei, així com evitar 

que es produïssin duplicitats de serveis, i que tenia un caire economicista, ja que és 

evident que la sanitat té un cost i si es dupliquen servei també es doblen les despeses.    

Manifesta que tots els qui han tingut l'oportunitat que se'ls expliqués el que es pretenia 

amb aquella «foto final» i que durant els dos anys que han transcorregut des d'aquell 
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moment, han rebut informació de primera mà, per part del govern de la fundació 

ALTHAIA, han tingut coneixement del dèficit econòmic que s'ha produït respecte a 

aquest servei. 

Afirma, doncs, que, malgrat que tots comparteixin l'objectiu final d'aquest servei, poden 

produir-se discrepàncies respecte als camins que cal seguir per assolir-lo. 

Acaba reiterant al vot afirmatiu del GMPPC a la proposició i diu que espera i desitja 

que el Servei Català de la Salut, a través de la fundació ALTHAIA, com a proveïdora, 

pugui trobar una solució com més aviat millor.  

 

La senyora Sensat i Borràs comença la seva intervenció anunciant el vot afirmatiu 

del GMICV-EA a la proposició, manifestant, però, que dins del context de la fusió 

hospitalària que s'està produint a Manresa, l'aspecte que s'exposa en la proposició, tot 

i ser important, queda emmarcat dins de la dinàmica del procés de la fusió, i està 

afectat per raons que queden fora de l'àmbit d'aquesta ciutat i de la seva comarca. 

També entén, però, que en un moment com aquest, davant de la proposició que ha 

presentat el GMERC, seria una mica absurd no fer referència a la fusió hospitalària, 

tenint en compte que durant els darrers dies s'ha produït un cert moviment al respecte 

i que el Ple és l'espai sobirà on les organitzacions han de parlar també dels temes que 

preocupen als ciutadans i ciutadanes, entre els quals, sens dubte, es troba la fusió 

hospitalària i la gestió que porta a terme la fundació ALTHAIA dels dos centres 

d'atenció primària. 

Diu que essent conscient que ha passat tot un cicle electoral i que encara manquen 

tres anys per a les properes eleccions municipals, creu que avui pot ser un moment 

d'inici de parlar d'un procés de fusió hospitalària, al que tots tenen molt clar que volen 

arribar, i respecte el qual totes les organitzacions saben què en pensen la resta, però 

sobre el qual encara, almenys el GMICV-EA té grans buits i una gran manca 

d'informació i coneixement sobre certs aspectes, cosa que dificulta poder fer un debat 

polític seriós i rigorós, i poder donar el suport que desitjaria el president de la fundació 

ALTHAIA i alcalde d'aquesta ciutat.  

Creu que no es pot deixar de banda el marc general, que és el següent: segons dades 

de la OMS (Organització Mundial de la Salut), des de l'any 1997 fins a avui, el 

percentatge de diners que es destina a la sanitat pública ha disminuït i han augmentat 

els recursos privats.  

Continua explicant que Espanya, abans de la darrera ampliació europea, quan encara 

hi havia quinze països en la Unió Europea, ocupava el lloc número onze en inversió 

sanitària, ja que gastava el 7,5 per 100 del seu PIB (Producte Interior Brut).  

Fa notar que encara queden quatre països per darrere, però que n'hi ha deu per 

davant.  

Així mateix, comenta—com ja ha fet el senyor Fontdevila—que Catalunya té un 

endeutament molt important. 

Diu que és evident que, partint d'aquest context, l'aspecte més important del debat és 

sempre l'econòmic, però que en el cas de la nostra ciutat, aquesta fusió hospitalària—

que no qüestiona, com a idea ni com a objectiu de fons—té el seu punt de partida en 

una situació d'urgència econòmica, perquè Manresa té dos hospitals en una situació 

molt greu, en aquest sentit, malgrat que a Catalunya n'hi ha de pitjors. 

Manifesta, però, que no es pot obviar que aquest problema econòmic, precisarà una 

solució econòmica, que també contingui altres elements. 

En aquest sentit, diu que el GMICV-EA troba a faltar que en els debats que es porten a 

terme a l'Ajuntament de Manresa i a la Generalitat de Catalunya, sobre les alternatives 
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i les solucions a aquesta situació, es vagi més enllà de la lògica econòmica, que també 

és molt restringida i limitada, ja que, de fet, no s'han vist les xifres. 

Comenta que el fet que el 90 per 100 dels recursos econòmics dels hospitals de 

Manresa siguin públics és prou important com perquè les organitzacions polítiques i 

les Administracions vetllin aquests recursos.  

Explica que el Patronat va celebrar una reunió al mes de desembre, en la que es va 

facilitar informació, que agraeix, però, tal com ja va comentar al president de la 

Fundació i alcalde de la ciutat, considera que seria bo que els partits que formen part 

del govern de la ciutat no rebessin la informació el mateix dia que els de l'oposició.  

Manifesta que és un contrasentit que en un tema com aquest el GMS tingui una línia 

d'actuació diferent de la resta de grups, i que no és una bona manera d'enfocar la 

qüestió, ja que la intenció dels qui formen part del govern és intentar ser el màxim de 

constructius possible en aquest tema.  

Diu que, a banda d'aquest fet més simbòlic, ja es va reiterar en aquella reunió que ni la 

Fundació ALTHAIA, ni la Generalitat de Catalunya, ni la nova Conselleria parlen de 

models de gestió de la sanitat. 

Manifesta que tots estan d'acord amb la idea que hi ha d'haver un sol hospital a 

Manresa—ja que és de sentit comú—; com també ho és que amb un sol hospital 

segurament en el futur hi haurà un sol servei d'urgències, però no se sap com es 

gestionarà el servei ni el 90 per 100 de recursos públic i el 10 per 100 de recursos 

privats. 

En relació amb els models, manifesta que el GMICV-EA opina que el copagament no 

és un bon model, tant el que es paga a través dels impostos, com és el cas del 

gasoil—que es fa ara en una situació extrema i de manera molt puntual, sense que 

sigui una norma fixa—; com el que consisteix en demanar als ciutadans de Manresa, 

Barcelona o qualsevol altra ciutat del país, que paguin per determinades prestacions. 

Creu que aquest debat de fons sobre el model de gestió de cal seguir, s'ha d'entomar, 

cosa que encara no s'ha fet, i no creu que s'hagi de fer avui en aquest moment.  

Insisteix en el fet que, fins a dia d'avui, no s'ha informat sobre l'existència de línies de 

reflexió, sobre si s'estan debatent diferents models, o sobre si és un tema que encara 

està a l'espera. Afegeix que, si aquesta qüestió està a l'espera, ja en fa dos anys. 

Manifesta també que el GMICV-EA és conscient que l'ambient que es viu en la situació 

actual no és bo, ni dins dels hospitals, ni entre els professionals de la sanitat, i, en 

conseqüència, tampoc ho és en el servei. 

No pretén dir, amb això, que els professionals no vulguin treballar bé, però és difícil 

fer-ho, perquè s'han produït canvis molt freqüents; s'han pres decisions sobre les quals 

simplement s'ha informat, sense que s'hagin debatut prèviament; s'han modificat 

horaris laborals; s'han donat situacions com és ara que els metges que tenen visites 

pendents d'atendre hagin de marxar d'urgència i tornin al cap d'una estona; s'han 

traslladat metges d'un lloc a un altre; hi ha historials mèdics que continuen sense estar 

unificats i s'apliquen criteris diversos. Fa notar que totes aquestes circumstàncies 

incideixen en aquest tema. 

Manifesta, a continuació, que el Patronat dóna molt per fet, però que la realitat és més 

tossuda, i n'exposa un exemple: ALTHAIA ha fusionat dos hospitals, que tenen 

cultures organitzatives tan diferents que és difícil que en dos anys es pugui aconseguir 

una cultura pròpia d'ALTHAIA, amb els valors que hi  vulgui introduir. 

Continua dient que de vegades és té la percepció que el Patronat dóna per fet que la 

fusió de patrimonis porta implícita la fusió de cultures, cosa que encara no ha passat.  

Creu, per tant, que falta una mica de mà esquerra i més capacitat de saber entomar 

les diferents realitats. 
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Comenta que ha exposat aquest exemple pensant en l'equip de govern de 

l'Ajuntament, ja que, malgrat estar en la tercera legislatura de tripartit, no és un bon 

exemple d'equip de govern, perquè sovint té dificultats per aconseguir tenir una única 

cultura política i organitzativa. 

Diu que, per tant, en dos anys i amb una fusió hospitalària, amb una plantilla 

determinada de treballadors, que l'equip de govern tampoc coneix, i amb un pla 

d'empresa, el qual, malgrat que en el seu moment, tothom va dir que era de guia 

general, contenia compromisos, alguns dels quals, que són molt importants, no s'han 

complert, com són ara, el trasllat de llits, les obres d'ampliació, la unificació de les 

històries clíniques, el futur arxiu d'històries clíniques i el trasllat de la unitat de Salut 

mental, entre d'altres. 

Manifesta que aquesta situació genera dubtes sobre la credibilitat del pla d'empresa i 

fa preguntar-se si se n'està elaborant un de nou, que es desconeix en aquest moment.  

Conclou que el GMICV-EA considera que cal afrontar el debat obert sobre el model de 

gestió d'ALTHAIA, en relació amb el recorregut que la fundació considera que cal fer 

des d'avui fins al moment en què s'hagi resolt la situació econòmica més crítica. 

Creu també que aquest procés s'ha de fer amb una certa participació de les 

organitzacions sindicals, que ara no hi són; i valora molt positivament la participació de 

la Generalitat de Catalunya, perquè considera que és un canvi respecte a l'anterior 

govern autonòmic, que en va defugir.  

Manifesta, però, que la Generalitat de Catalunya ha d'entrar en aquest procés 

assumint compromisos i responsabilitats, ja que no es necessiten «objectes 

decoratius». Així mateix, creu que la participació de la Generalitat de Catalunya no ha 

d'impedir que l'Ajuntament de Manresa continuï tenint el paper actiu que ha tingut fins 

ara i que segueix tenint. En el mateix sentit, diu que és fonamental que l'Ajuntament de 

Manresa continuï estant present, com ho ha estat fins ara, malgrat que la 

responsabilitat de les polítiques sobre sanitat siguin de la Generalitat de Catalunya. 

Diu també que cal garantir que hi hagi molta més transparència en els processos i 

aclareix que no es refereix a que s'amagui informació, sinó que, per al GMICV-EA, la 

transparència significa que la informació arribi en el moment just i serveixi per poder 

incidir en el tema de què es tracta. 

Demana, per tant, que no es vagi a fets consumats, sinó a processos, i diu que les 

peticions que han fet els comitès d'empresa durant els darrers dies són raonables ja 

que, en definitiva, estan demanant que s'obri un procés una mica més extens. Explica 

que les peticions consisteixen, bàsicament, en demanar que s'aturi el procés que s'ha 

previst per al servei d'urgències i el procés de reducció dels vint-i-dos llits, de forma 

definitiva; i que es negociï amb el col·lectiu de metges i metgesses, la millora i 

optimització de la seva jornada laboral i el funcionament del servei. 

Diu que el GMICV-EA opina que aquestes peticions tenen sentit i, per tant, demana 

que se'n prengui nota i s'intenti fer un gest respecte a algunes d'elles. Creu que això és 

important en aquest moment, ja que li preocupa que existeixi la percepció que s'ha 

perdut el darrer any d'aquest procés—si es tenen en compte els debats que s'han 

produït durant els últims anys—, potser motivat perquè, malgrat que la fundació 

ALTHAIA tingui definit el recorregut que cal fer, està clar que l'execució o els 

compromisos no s'han començat a fer. Ignora si això ha passat per manca de 

capacitat de gestió o perquè no es veu clar el que s'ha presentat públicament, i li 

preocupa la indefinició del model—que és el més important—i també la confusió que 

s'ha produït entre la fusió patrimonial i la fusió de cultura organitzativa. 

Manifesta que, per això, cal fer gestos més importants cap als col.lectius de 

treballadors i treballadores dels diferents centres, cal començar a fer més copartícips 
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en les decisions que es consideren necessàries; i, per tant, el GMICV-EA, tenint en 

compte la responsabilitat que té dins del govern de l'Ajuntament, té la voluntat de 

poder construir i participar en un procés de fusió hospitalària, que sigui el mínim 

traumàtic possible i que assoleixi, no només, mantenir el que hi ha, sinó també 

aconseguir el que va quedar pendent de la reforma de l'any 1994. 

 

El senyor Vives i Portell dóna la raó al senyor Camprubí i diu que avui ja no sap quin 

barret porten alguns dels presents, ja que, després d'haver escoltat la senyora Sensat 

dubta si porta el barret del govern o el de l'oposició, tampoc sap quin portarà ell a partir 

d'ara, i es pregunta si el senyor Jordi Valls porta el barret de president de la 

Corporació o el de president del Patronat.   

 

L'alcalde aclareix que la diferència que hi ha entre els barrets és que el que porta la 

senyora Sensat, tant si és del govern com de l'oposició, o el que porta ell, com a 

president d'ALTHAIA o com a alcalde de Manresa, són públics i deriven del càrrec. 

 

El senyor Vives i Portell demana a l'alcalde que no es prengui malament el comentari 

sobre els barrets, ja que l'ha fet amb un punt d'ironia, per treure una mica de tensió al 

debat. 

 

L'alcalde respon que ell també ha contestat amb ironia. 

 

El senyor Vives i Portell contesta que ja sap que l'alcalde és irònic com ell i continua 

amb la seva intervenció dient que avui no li demanarà al secretari que torni a llegir el 

títol de la proposició, perquè és el seu sant i, per tant, no el farà treballar més del 

compte. Li demana, però, que el rectifiqui si s'equivoca—ja que el secretari és l'home 

savi d'aquest Ple—i llegeix, a continuació, el títol de la proposició: «Moció que 

presenta el GM D'ERC a l'Ajuntament de Manresa, referent a la millora dels temps 

d'espera en les primeres visites d'especialistes a la sanitat pública». 

Diu que, si aquest és el tema que s'ha de debatre, està encantat de la vida; però, que  

si s'ha de fer un debat sobre la sanitat a Manresa, cal fer un ple monogràfic, perquè 

això no s'acaba mai. Comenta que es podria convocar una sessió a la una de la tarda i 

fer un recés a la una de la matinada, perquè és un tema que dóna molt de sí. 

Manifesta que el GMCiU no ha vingut a aquesta sessió amb un dossier, preparat per 

parlar-ne tan àmpliament i tractar la qüestió detalladament fins el punt de discutir les 

dificultats que tenen els metges especialistes per poder treballar en el quiròfan 

d'urgències, perquè aquest no era el tema de la proposició.  

Fa notar el fet curiós que, després d'haver fet un llarg debat, que ha sigut tens en 

alguns moments, tots els grups votaran afirmativament la proposició, sobretot, tenint 

en compte que el segon punt de la part resolutòria diu el següent: «Adreçar-se 

igualment a l'Institut Català de la Salut (ICS)...»—comenta, al respecte que els 

presents no en formen part, almenys, individualment—«... i a la Fundació assistencial 

Althaia...»—diu, al respecte, que seria més senzill adreçar-se directament a aquesta 

Fundació, sense que calgui acordar-ho expressament, tenint en compte que l'alcalde 

n'és el president.  

Aclareix que no ho diu amb sarcasme, sinó amb un punt de realisme, ja que els tres 

grups municipals que formen l'equip de govern són copartícips de les decisions que 

adopten i, malgrat que és evident que els tres grups poden tenir totes les distensions 

que vulguin i debatre-les amb molta passió, també és obvi que, quan es tracten temes 

tan delicats com són la salut o la sanitat a Manresa, que preocupen a moltes persones, 
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tant, als gairebé 1.700 professionals que treballen en la Fundació ALTHAIA, com a les 

seves famílies, i sobretot als milers d'usuaris del servei, cal que s'eviti adoptar 

posicions demagògiques—com sempre ha intentat fer el GMCiU—cosa que espera 

haver aconseguit i, si en algun moment ha donat una imatge diferent, li sap greu ja que  

no era la seva intenció, perquè era conscient de la dificultat que suposava la fusió,  

coneixia la situació delicadíssima en què es trobaven tots els centres sanitaris de 

Manresa, i també de la dificultat que suposava aplicar un criteri que no fos 

excessivament economicista, però que tampoc conduís directament a la fallida. 

Afirma que si no es fa una gestió optimitzada de la sanitat pública, en aquest cas a 

Manresa, es possible que es doni el cas que, al final del procés, els serveis públics 

assistencials que es volen prestar als ciutadans no es puguin oferir, per incapacitat 

objectiva. 

Recorda que la regidora senyora Sensat ha dit que en l'últim any no s'ha avançat i, 

malgrat que ell no vol ser tan taxatiu amb aquesta afirmació, té la sensació que 

efectivament no s'ha avançat gaire. 

Explica, així mateix, que en una reunió que es va celebrar, convocada pel president 

del Patronat i d'aquesta Corporació, es va informar que les xifres d'ALTHAIA eren molt 

delicades, ja que d'un Pressupost de 90 milions d'euros és produïa un dèficit de 

900.000 euros, aproximadament, que suposa l'1 per 100 del total. 

Diu que és evident que no es pot jutjar la sanitat per aquest balanç final, sinó que cal 

fer-ho des del punt de vista del servei que es dóna, amb l'objectiu de fer salut i d'ajudar 

a les persones, però també és obvi que aquest dèficit de l'1 per 100 del Pressupost, 

que podria semblar «terrible» per a qualsevol empresa, com a mínim, des del punt de 

vista econòmic, evidencia que està repuntant la situació. 

Manifesta que aquestes coses s'han de dir de tant en tant, malgrat que el GMCiU no 

sigui el més adequat per fer-ho, però diu que aquest criteri no serveix per fer cap 

valoració positiva de la situació que es produeix actualment. En aquest sentit, 

coincideix amb la senyora Sensat respecte a l'afirmació que la situació és delicada i 

difícil i que no hi ha bon ambient. Aclareix que no es refereix a que la gent s'estigui   

barallant sistemàticament, sinó a que moltes vegades els professionals se senten 

incapaços d'oferir solucions, encara que treballin amb molta vocació, perquè arriba un 

moment en què no es treu profit d'aquesta vocació, si no té un suport al darrere.  

Diu que aquesta situació està conduint a molts professionals a plantejar-se marxar 

d'ALTHAIA, molts dels quals ja ho han fet, no per manca d'il.lusió en el projecte ni per 

desconfiança respecte a la sanitat a Manresa, sinó perquè es veuen incapaços de 

desenvolupar la seva feina, de la manera que voldrien fer-ho. 

Creu que cal fer una reflexió conjunta sobre aquest fet, però li agradaria que, a més de 

parlar-ne de resquitllada, com es va avui, com a conseqüència del debat d'una 

proposició, se'n fes un debat molt més intern i molt més efectiu, perquè, al final, els 

missatges que es donen als ciutadans poden donar un punt de tranquil.litat—i no es 

refereix a que s'intenti fer veure el que no és—sinó a que s'acabi d'instal.lar 

l'alarmisme i s'acabi convertint el rumor en notícia, encara que no ho sigui, respecte a 

allò que més negativament ens pot afectar, des del punt de vista sanitari a Manresa. 

Manifesta que el GMCiU ha intentat ser molt prudent en aquest aspecte i, quan algú li 

ha comentat que les coses no funcionaven, l'ha escoltat i ha reciclat la informació, 

intentant comprovar-la i col.laborar tant com ha estat possible. 

Discrepa del que ha dit la regidora senyora Sensat i agraeix al president de la 

Corporació i, alhora, del Patronat, que en les reunions del Patronat es convoqui alhora 

els membres del govern i els de l'oposició, perquè considera que tots ha de tenir la 

informació, perquè tots són regidors de l'Ajuntament i perquè en un moment 
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determinat, l'oposició també ha de tenir la capacitat de poder-hi dir la seva en el 

moment que correspon fer-ho. Diu que li agradaria fer-ho encara més sovint, i, amb la 

mateixa claredat, sinceritat i honestedat amb què s'expressa avui, manifesta que és 

necessari que hi hagi un lideratge clar de l'Ajuntament, i de la presidència del Patronat. 

Afegeix que aquest lideratge s'ha de fer agafant les «regnes» i buscant solucions 

ràpides en una situació que no s'aguantarà gaire més temps, i també cal optimitzar la 

gestió, malgrat que sigui cert que manquen recursos, com es veurà quan es debati la 

proposició que ha presentat el GMPPC sobre l'aplicació del recàrrec en els 

hidrocarburs, amb l'objectiu d'intentar resoldre una part important del forat immens que 

té la sanitat. 

Abunda en aquest argument dient que tots, en un moment o altre, s'han trobat davant 

de projectes—també l'Ajuntament de Manresa, amb una llarga experiència—i han 

hagut d'intentar optimitzar la gestió, buscant un increment de recursos, però no 

fonamentant només el balanç final en aquest increment, perquè de vegades aquest 

augment no arriba a la proporció necessària i cal buscar altres fórmules. 

Insisteix en l'afirmació que cal actuar amb molta contundència i rapidesa, perquè l'any 

passat, endevinaven que arribaria un estiu complicat, i ho va ser; i aquest any es 

preveu que l'estiu també sigui complicat, i ja el tenim aquí, perquè astronòmicament, ja 

som a l'estiu, encara que se suporti millor la calor gràcies a l'aire condicionat. 

Diu que, un cop començat l'estiu, la situació no és gaire bona, i que, en honor al 

secretari, a continuació, parlarà de la proposició. 

Es dirigeix al senyor Granero dient-li que el GMCiU està d'acord amb la proposició que 

formula el GMERC, perquè és cert que està passant el que s'explica en el seu text, 

com també ho és, que aquesta situació està afectant negativament a les persones. 

Seguidament, explica que fa uns dies va parlar amb un ciutadà anònim que s'ha trobat 

amb una situació derivada d'aquest problema i que ara està en un estat de salut molt 

delicat. Diu que evidentment no se sap si s'hauria pogut solucionar el problema 

d'aquesta persona si el metge especialista l'hagués pogut atendre abans, perquè això 

seria fer ciència ficció i ara no és el moment de fer-la, i tampoc es pot fer cap pronòstic 

aventurat sobre aquest aspecte, ni retrotreure la realitat en un altre moment, però sí 

que és veritat que, com a conseqüència d'un retard importantíssim de la visita del 

metge especialista, aquest pacient està en una situació delicadíssima i, segons els 

metges que l'atenen, si se li hagués pogut fer el diagnòstic, tant sols uns dies abans, 

se li hauria pogut aplicar el tractament abans. 

Diu que, malgrat que això no sigui garantia de res, evidencia quina és la situació. 

Afegeix que no es tracta de fer alarmisme i dir que això li passa cada dia a mil 

persones, perquè no seria cert, però el que sí és veritat és que es produeix aquesta 

situació i que cal solucionar-la. 

Manifesta que, per tant, tot el que es pugui fer per resoldre el problema dels 

especialistes i, de retruc, molts d'altres que es produeixen, tindrà, com a aliat, el 

GMCiU, amb connivència, sense demagògia, amb ganes de sumar, i fent una cosa 

molt important, que és no llençant-se la sanitat pel cap, ja que el tema és massa 

important i la vida de les persones genera sensibilitat, fins i tot en les persones més 

fredes. Creu que els membres corporatius han de tenir molt en compte que, a més 

d'administrar el Consistori, de vegades també sembla que els toca administrar 

sensibilitats. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte diu que la proposició certament fa referència a un tema que 

ha estat llargament debatut durant els darrers anys a Catalunya, a Espanya i a Europa. 

Afirma que es tracta d'un greu problema que tenen plantejat els sistemes públics de 
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salut i respecte el qual, fins ara, ningú ha trobat una solució idònia per conjugar 

l'eficàcia i l'eficiència amb una contenció de la despesa pública que es destina a la 

sanitat.  

Anuncia que el GMS de l'Ajuntament de Manresa donarà suport a la proposició, 

perquè considera que, de la mateixa manera que el seu posicionament sempre ha 

estat clarament el de contribuir a que la sanitat pública millori el temps de resolució 

dels problemes aguts i crònics de salut de la població, sempre ha tingut un esperit 

constructiu. En aquest sentit, diu que la seva impressió, com a regidor d'aquesta 

matèria i també com a professional sanitari, és que l'anterior govern de Convergència i 

Unió va treballar, de manera molt efectiva, en la reducció dels temps d'espera, 

sobretot respecte a les intervencions quirúrgiques més freqüents. 

Explica, en concret, que es va abordar un pla de xoc, que va contribuir a que es reduís 

molt el temps d'espera en catorze intervencions, considerades com a més freqüents.  

Comenta que l'actual govern autonòmic està aprofundint en aquest pla de xoc, i, a tal 

efecte, la consellera senyora Marina Geli ha presentat un seguit de mesures, amb les 

quals es pretén, per una banda, reforçar les dotacions econòmiques necessàries per 

reduir els temps d'espera de les intervencions quirúrgiques més freqüents; i, per una 

altra, elaborarà un mapa sobre les necessitats de salut més importants que té la 

població catalana, on s'especificaran les patologies més freqüents que existeixen i les 

especialitats mèdiques que tenen les llistes d'espera més llargues.   

Anuncia que el GMS votarà afirmativament la proposició, perquè considera que ha de 

manifestar el seu posicionament crític, per aconseguir que la sanitat pública en l'àmbit 

de Catalunya i de Manresa redueixi els temps d'espera, tant a través de la Fundació 

assistencial ALTHAIA, que és un proveïdor d'aquest servei, com de l'Institut Català de 

la Salut. 

Comenta també el fet que s'està fent referència contínuament a la Fundació ALTHAIA i 

aclareix que molts usuaris de la sanitat pública manresana i del Bages depenen 

d'especialitats que s'estan desenvolupant en hospitals públics de l'Institut Català de la 

Salut. Afegeix, per tant, que li agradaria ser constructiu en aquest aspecte i manifesta 

que cal evitar fer rebombori al respecte, ja que la sanitat catalana té el gran repte de 

conjugar eficàcia i eficiència tenint en compte que existeix un gravíssim dèficit sanitari,  

i d'afrontar temes com el que s'està tractant avui en aquesta sessió. 

Informa, així mateix, que l'Institut Català de la Salut té una llista d'espera molt llarga en 

algunes especialitats mèdiques; i diu que, com que aquest Institut depèn directament 

del Departament de Sanitat i és de gestió pública, s'hauria de començar a reclamar 

que doni compte de la seva gestió. Fa notar, al respecte, que ningú s'esgarrifa per 

aquesta circumstància ni posa el dit a la nafra, malgrat que l'actual gerent de l'Institut 

Català de la Salut, senyor Raimon Belenes ha reconegut, com a exemple, que l'estat 

físic, estructural i funcional de les urgències dels Hospitals de Bellvitge i Vall d'Ebron 

és realment lamentable. Remarca que el senyor Belenes és la primera autoritat 

sanitària de l'Institut Català de la Salut i fa notar que, fins ara, ell no ha sentit cap 

declaració en aquest sentit, per part de cap sindicat. Opina que, pel que sembla, quan 

es produeixen aquest tipus de deficiències en institucions públiques, de vegades, hi ha 

més condescendència o connivència que quan afecten als hospitals que estan 

prestant el mateix servei, de vegades, en condicions molt més adverses que les que 

existeixen el l'Institut Català de la Salut.   

Manifesta que s'està parlant d'un greu problema de despesa pública sanitària—com ha 

comentat la regidora senyora Sensat—en el que conflueixen molts dels problemes dels 

que s'està parlant. Esmenta, com a greus problemes de la sanitat catalana, la manca 

de confort en les institucions, l'excessiu temps d'espera per a les intervencions 
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quirúrgiques i proves de laboratori, i el poc temps que dediquen els metges en les 

visites d'atenció primària, entre d'altres. 

Diu que darrere d'aquests problemes hi ha un dèficit considerable de la despesa 

pública, tal com es demostra amb les xifres que ha exposat la regidora senyora 

Sensat. Fa notar que la nostra sanitat està molt per sota de la mitjana de la Unió 

Europea, comptant els quinze membres que hi havia fins ara; i matisa que, si es tenen 

en compte els nous membres que la formen, segurament millorarà la nostra posició. 

Manifesta, doncs, que la despesa pública sanitària és clarament insuficient i que, un 

cop constatada aquesta realitat, entra en el debat el criteri economicista d'aquest 

tema. 

Explica que la Fundació ALTHAIA no desenvolupa un model diferent de la resta 

d'institucions, sinó que, quan els hospitals de l'Institut Català de la Salut que gestionen 

també la sanitat pública tenen un dèficit a final d'any el Consell Executiu de la 

Generalitat de Catalunya aprova un crèdit extraordinari per cobrir-lo. Així mateix, diu 

que els hospitals concertats pel CAT-Salut, tant es tracta de la Fundació ALTHAIA, 

com de la Mútua de Terrassa, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Clínic, o qualsevol 

altre, s'han d'ajustar al concert que estableix el CAT-Salut. 

Diu que això té com a conseqüència l'aparició de greus problemes de finançament en 

els hospitals comarcals, com el de Manresa, que han conduït a una situació 

insostenible. En aquest sentit, diu que està clar que la fusió hospitalària no es va fer 

per caprici, malgrat que es podria discutir el model que desenvolupa, sinó que la va 

provocar la situació insostenible que es va produir en el sistema. 

Manifesta que aquesta postura no correspon a una actitud economicista, sinó que és 

conseqüència dels problemes que existeixen en els hospitals comarcals de Catalunya.  

Diu que, tal com ha dit la senyora Sensat, hi ha hospitals que estan molt pitjor, i que, 

malgrat que desconeix la casuística sobre aquest tema, en el sentit de si a Igualada la 

situació és pitjor que a Manresa, o si a Palamós és pitjor que a Girona, sí que sap que 

els hospitals de l'Institut Català de la Salut «sobreviuen» gràcies als crèdits 

extraordinaris que reben a finals d'any i que els hospitals comarcals arrosseguen un 

deute insostenible, que obliga a buscar uns models que facin sostenible l'actual 

sistema de prestació de serveis hospitalaris. 

Explica que aquest model es pot definir a partir de l'increment dels recursos 

econòmics, cosa que és una decisió que ultrapassa aquest àmbit, ja que el govern de 

la Generalitat de Catalunya hauria de destinar més diners a les despeses sanitàries, 

prèvia negociació d'un marc de finançament, respecte el qual considera que és 

absolutament injust el que està patint Catalunya en aquest aspecte, tant pel que fa a 

l'àmbit autonòmic, en general, com concretament en el sector sanitari. Diu que una 

altra opció és començar a obtenir més recursos propis. En aquest sentit, diu que ningú 

vol sentir parlar del copagament, malgrat que s'aplicarà una primera mesura, al 

respecte, durant aquest estiu, que consistirà en incrementar un impost indirecte com 

és el dels indrocarburs. Comenta, però, que també cal augmentar l'eficiència, ja que 

no hauria sigut sostenible una ciutat amb serveis duplicats. 

Diu que, si no s'hagués optat per la fusió hospitalària, ara no s'estaria parlant d'una 

fusió conflictiva i problemàtica, sinó segurament d'hospitals insostenibles en situació 

de crisi, i d'altres molt més problemàtiques o dràstiques.  

Malgrat això, reconeix que l'ambient no és bo, i diu que gairebé totes les fusions 

hospitalàries que s'han fet a Catalunya han sigut molt problemàtiques, i que, fins i tot, 

en aquest moment, la situació de grans corporacions, com són ara l'Hospital de Sant 

Pau, el Parc Taurí o l'Hospital Clínic, és tant o més problemàtica que la de Manresa. 
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Manifesta també que, de vegades, un excés de zel localista impedeix que es vegi la 

conflictivitat que es viu en el sector sanitari a tota Catalunya i a tota Espanya.  

Reitera el suport del GMS a aquesta moció i acaba la seva intervenció exposant tres 

aspectes sobre la Fundació ALTHAIA, que considera molt importants i que no es 

poden perdre de vista.  

Diu, en primer lloc, que la qualitat del servei no pot disminuir i que si es comencen a 

veure símptomes d'aquest fet, cal corregir la situació; en segon lloc, que cal mantenir i 

preservar la sostenibilitat i l'equilibri pressupostari, cosa que comportarà l'adopció de 

mesures que, en el marc de les relacions laborals, tant els agents socials, com la 

direcció o els òrgans de govern de la Fundació ALTHAIA hauran de veure quines són. 

Afegeix, però, que tothom ha de fer un exercici de responsabilitat i que no val afirmar 

que s'ha d'incrementar l'eficiència i, un cop s'han adoptat mesures a aquest fi, posar-

les en discussió sistemàticament; i que una cosa diferent és que evidentment s'ha de 

fer un esforç de diàleg que potser no s'ha fet suficientment, o, de la mateixa manera, 

potser algunes de les decisions que s'han adoptat no s'han matisat prou.   

Diu també que cal gestionar una nova organització, malgrat les dificultats que això 

comporta, que comencen per l'enfrontament de les diferents cultures, passen per la 

resistència als canvis—cosa que també existeix, perquè «a río revuelto, ganancia de 

pescadores»—i acaba amb la conflictivitat laboral. 

Es pregunta si algú pensava que amb la fusió no es produiria cap canvi i manifesta 

que és una actitud immobilista demanar amb insistència que s'aturi aquest procés. 

Diu que, malgrat que no s'hagi iniciat cap expedient de regulació de Plantilla, com 

temien alguns agents socials, és evident que s'haurà de dur a terme alguna 

modificació de les condicions laborals, un cop s'hagin discutit i consensuat. Anuncia, 

per tant, que existirà conflictivitat laboral en el futur. 

Manifesta també que el que està fent la Fundació ALTHAIA és el mateix que ja han 

començat a fer alguns hospitals comarcals i que es veuran obligats a fer molts d'altres. 

Explica que estan canviant els requeriments que tenen actualment els hospitals, ja que 

avui dia no han de tenir l'evolució d'hospitals d'aguts, que és la concepció clàssica. Diu 

que en el futur, en els hospitals d'aguts s'haurà de redissenyar l'arquitectura de 

l'atenció cap a un model sense ingrés, amb un enfocament molt més ambulatori, per 

tant, amb menys requeriment de llits.  

Diu, al respecte, que la polèmica sobre els llits és bastant gratuïta, ja que fa vuit anys 

que es tanquen sales d'hospitalització, tant en l'antic Hospital General de Manresa, 

com en el Centre Hospitalari, en l'època d'estiu. 

Afirma, en conseqüència, que, malgrat que algú tingui la intenció d'iniciar aquesta 

polèmica, de fet, no té més contingut que aquest. 

Comenta que una qüestió diferent és la preocupació que ha d'existir per la qualitat del 

servei, respecte a la qual no pot existir cap dubte quant a la seva disminució. 

Manifesta que l'equip de govern creu que, amb la possible entrada o participació del 

govern de la Generalitat de Catalunya en el Patronat d'ALTHAIA no només es 

reforçarà la presència pública en la Fundació, sinó que segurament s'estarà en millor 

disponibilitat o disposició d'exigir una major responsabilització d'aquell govern, que, al 

cap i a la fi, és el titular de l'assistència que es presta als ciutadans; i també es podrà 

assegurar un millor horitzó econòmic, que garanteixi, per una banda, la viabilitat 

econòmica i financera de la institució, i, per una altra, les inversions estructurals que 

caldran per dur a terme el Pla director d'espais final de la Fundació ALTHAIA. 

Creu també que cal millorar la gestió i opina que no s'ha perdut un any, ja que seria 

així, si es considerés que ja es donaven les condicions de maduresa necessàries per 

poder avançar una mica més en la gestió. Diu que aquest és un aspecte que caldrà 
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afrontar amb diligència, ja que la preocupació que han demostrat els grups de 

l'oposició respecte a aquest tema també és compartida per l'equip de govern. 

Puntualitza, però, que l'equip de govern no comparteix l'alarmisme, al que ha fet 

referència el senyor Vives, sinó que parla des de la serenitat, però amb tota la 

responsabilitat que ha demanat la senyora Sensat, en el sentit que l'Ajuntament 

continuï tenint un paper actiu en aquest tema.  

Manifesta que l'Ajuntament continuarà tenint aquest paper, sempre que els grups 

municipals trobin l'espai de consens polític i social respecte a aquest tema, és a dir, 

sempre que sàpiguen actuar amb serenitat, amb veritable responsabilitat i, sobretot, 

amb una sensació molt forta, consistent en el fet que l'Ajuntament ha liderat aquest 

tema, en primer lloc, perquè les entitats que conformaven els anteriors patronats li van 

atorgar aquesta confiança; en segon lloc, perquè aquesta Administració va considerar 

en aquell moment, que era molt pitjor abstenir-se de fer alguna cosa que promoure i 

fomentar l'atenció hospitalària que es va dur a terme; i, en tercer lloc, perquè, almenys 

el GMS està convençut que els governs locals tenen molt a veure amb la prestació i la 

gestió dels serveis públics. Afegeix que això forma part del seu programa i de la seva 

manera de veure com haurien de dotar-se els serveis públics en els proper anys i com 

hauria de participar-hi l'Administració local. 

Diu, però, que això no és possible si no hi ha consens polític i social i serenitat; per 

això, reclama consens i responsabilitat respecte a aquesta qüestió.  

Acaba reiterant el vot afirmatiu del GMS a la proposició i demana que es facin 

aquestes reflexions teòriques generals sobre el moment que viu la sanitat catalana i, 

particularment, els hospitals de la ciutat. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana agraeix el suport dels grups municipals a la 

proposició i remarca dos aspectes: per una banda, si la coincidència és àmplia en 

l'equitat i en la igualtat en l'accés als serveis de salut, en la voluntat d'obtenir la 

màxima qualitat del servei i de buscar la màxima eficiència, quan s'utilitzen els 

recursos dels quals es disposen, també és bo traspuar una major preocupació sobre el 

denominació comú que suposa l'opinió que l'ambient no és bo. 

Li sembla, doncs, interessant que, al costat d'una proposició com aquesta, també es 

transmeti la voluntat de canviar algunes coses i es manifesti que es continuaran fent 

passos i expressant que el procés de fusió de la ciutat, amb esmenes, amb reformes i 

amb noves incorporacions, està seguint un itinerari, que és evidentment millorable.  

Diu que avui s'ha fet un debat molt educat en aquesta sessió, respecte a aquest tema, 

però que té reclamacions o desitjos al darrere: per una banda, la presència més 

profunda del Servei Català de la Salut, cosa que implica una major responsabilització, 

per part de la Generalitat de Catalunya, però també la coincidència respecte a un 

model que es voldria que fos diferent a partir d'ara. Diu que, evidentment, no hi ha una 

renúncia a la responsabilitat o a les ganes de participar, per part del municipi, però ha 

de dir, en nom del GMERC que al darrere també hi batega la voluntat d'un lideratge 

més compartit.  

Manifesta que de vegades s'ha qüestionat en el Ple el que hi ha hagut fins ara i que 

ara ha aparegut la recuperació de la Generalitat de Catalunya, per tant, amb una visió 

del territori més àmplia, fins i tot, del Bages, Esquerra Republicana de Catalunya, com 

a partit, també voldria implicar-s'hi més directament. Sap que això genera conflictes, 

però s'atreviria a acabar la seva intervenció en un vespre com el d'avui, dient que els 

conflictes no sempre són sinònim que les coses vagin malament, sinó que es mouen i 

que es poden recuperar en molts aspectes.  
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Vol acabar, doncs, amb la visió o el desig que les coses poden continuar transformant-

se i que s'hi pot guanyar positivament. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta planteja una reflexió que ja ha fet en altres ocasions en 

què s'han produït situacions que no li han agradat al GMPPC. 

Diu que, quan es va presentar el tema d'ALTHAIA, el GMPPC va assumir, com a partit 

polític i com a grup municipal, que havia de donar suport a aquest procés des del 

començament i era conscient de les repercussions que tindria—com s'ha comentat 

durant aquest debat—en el sentit que no seria un «camí de roses, sinó d'espines, en 

moltes ocasions». 

Manifesta que, malgrat això, el GMPPC va decidir fer costat a l'equip de govern, per un 

sentiment de responsabilitat, perquè creia en el projecte i, en definitiva, en aquella 

«foto final» que ha esmentat abans.  

Comenta que, durant el darrer any, el GMPPC ha tingut la sensació en moltes 

ocasions que ha tingut la funció de «paraigües», en el sentit que ha hagut de suportar 

«xàfecs», consistents en manifestacions verbals de tota una sèrie de col.lectius i 

partits polítics, sense entendre perquè n'havia de ser ell l'objecte. 

Explica que el GMPPC va optar per aguantar aquesta situació, per responsabilitat, ja 

que l'objectiu que es pretén aconseguir amb aquest procés és bo per a Manresa, si 

volem disposar d'una sanitat pública de qualitat. 

Creu sincerament que aquest és el projecte que es pretén tirar endavant i afirma que 

per al GMPPC hauria estat molt senzill desviar la responsabilitat cap al govern 

municipal i «bombardejar-lo» amb aquest tema—com se sol dir col·loquialment. 

Considera, però, que la coherència i la responsabilitat es demostren en situacions com 

aquesta, fent costat a l'equip de govern, malgrat que no se'n tingui res a guanyar. 

Es pregunta perquè els grups municipals de l'oposició no poden disposar de la mateixa 

informació que l'equip de govern. Opina que no es tracta d'una qüestió de govern, sinó 

de ciutat, ja que, fins i tot, els grups de l'oposició han donat suport al grup municipal 

principal de l'equip de govern. Afegeix que els socis d'aquest grup principal s'han 

desmarcat i s'han mantingut al marge d'aquest procés quan els ha convingut, i s'han 

tornar a implicar quan els ha interessat.   

Creu que aquesta actitud no és la més adequada en un procés tan delicat com aquest 

i manifesta que el més greu d'aquesta situació és que l'equip de govern es reservi tota 

la informació sobre aquest tema i en doni només una part als grups de l'oposició.  

Diu que el sentiment de menysteniment i de manipulació que es demostra amb 

aquesta actitud provoca rebuig al GMPPC, i, en conseqüència, es pregunta perquè ha 

mantingut la seva funció de «paraigües», tenint en compte que no tenia cap necessitat 

de fer-ho, en el sentit estrictament polític.  

Afirma que, per al GMPPC, el políticament correcte, dins de la ciutat i d'aquest 

Ajuntament, és el que va fer fa un any, el que ha fet durant tot aquest procés i el que 

creu que haurà de continuar fent en el futur, fins que aquest tema es consolidi, que 

consisteix en tirar endavant una reforma sanitària i hospitalària a la comarca, que 

reverteixi en benefici de tots els ciutadans i les ciutadanes usuaris de la sanitat. 

Manifesta que si algú té la intenció de treure benefici electoral d'aquest tema disposa 

de tres anys per aconseguir-ho, però anuncia que el GMPPC no està disposar a entrar 

en aquesta dinàmica, com ja ha demostrat.     

 

La senyora Sensat i Borràs diu que per la intervenció que ha fet el representant del 

GMPPC, creu que no s'ha entès l'exposició que ella ha fet anteriorment. 
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En aquest sentit, afirma que no és el mateix governar que fer oposició, ja que, si fos 

així, uns i altres cobrarien el mateix i farien el  mateix. 

Aclareix que no es refereix al nivell d'informació, sinó a la idoneïtat del moment i diu 

que si els ciutadans i ciutadanes consideren que l'Ajuntament no porta prou bé el 

procés de la fusió hospitalària, no ho pensaran respecte a uns quants, sinó respecte 

als qui composen el govern.  

Diu que, per tant, el GMICV-EA demana poder disposar de la informació abans de les 

reunions que se celebren per tractar aquest tema, i aclareix que no es tracta de tenir 

més o menys informació, sinó la mateixa, però que destaca que és important que el  

govern municipal hagi pogut treballar-la abans d'exposar-la en les reunions.  

Opina que resultaria una mica estrany que els grups de l'oposició rebessin la 

informació sobre els temes en el mateix moment que els qui formen l'equip de govern. 

Insisteix, per tant, en afirmar que tots els grups han de tenir la mateixa informació, però 

no en el mateix moment, a fi de permetre que si el GMICV-EA no està d'acord amb 

algun aspecte pugui plantejar-ho a la resta de grups municipals de l'equip de govern, 

abans de debatre-ho amb els de l'oposició. Creu que aquesta actitud és més correcta i 

més transparent, i li permet ser més responsable.  

Quant a la instrumentalització d'aquest tema per a obtenir beneficis electorals, a la que 

s'ha referit el senyor Javaloyes, diu que els ciutadans i les ciutadanes són prou 

intel·ligents i tenen molt sentit comú i, per tant, saben què diu i què fa cadascú, com, 

quan i perquè. 

Respecte a la intervenció del senyor Vives, manifesta que ella no parlarà dels barrets 

però que li ha semblat descobrir al portaveu del GMCiU un nou sexe, ja que, per un 

moment, li ha recordat a la senyora Julia García Valdecasas, la qual, fa un any, va fer 

enfadar molt a aquest Consistori quan li va dir de què podia parlar i de què no, en una 

sessió plenària.  

Diu que, en aquest cas, si el GMERC presenta al Ple de l'Ajuntament una proposició 

sobre la sanitat, ella ja ha manifestat d'entrada, que el GMICV-EA hi donaria suport, 

però que li era molt difícil reduir aquest debat a les llistes d'espera, obviant un context 

que afecta a tothom.  

Creu que no s'ha fet un discurs alarmista—que es pot fer, com també es pot 

exagerar—i que, malgrat que el GMCiU no tingués previst que sorgís en la discussió el 

tema d'ALTHAIA, és lícit que, davant de qualsevol qüestió, els grups municipals puguin 

parlar lliurement, de la mateixa manera que fa un any estaven disposats a anar fins als 

tribunals. 

 

El senyor Vives i Portell diu que el seu sexe el té bastant clar encara i afegeix que és 

de les poques coses que deu tenir clares a la vida, tot i que promet a la regidora 

senyora Sensat que ho revisarà acuradament avui quan arribi a casa. 

Recorda, a continuació, que fa uns dies va dir públicament a un senyor que no li 

respondria una cosa que havia dit perquè no tenia nivell per dir-li segons quines coses. 

Comenta que no val la pena contestar aquest tipus de coses quan es diuen en aquest 

nivell. 

Manifesta, respecte a la intervenció de la senyora Sensat, que el GMCiU no ha dit mai 

a cap regidor d'aquest Ajuntament de què pot parlar i de què no pot parlar en les 

sessions plenàries, ni li passarà mai pel cap fer-ho, ja que és un partit demòcrata, i 

considera que tots són prou grans i han estat escollits democràticament. Creu, en 

conseqüència, que tots tenen prou capacitat i bon criteri per fer un bon ús del dipòsit 

de sobirania que els han atorgat els ciutadans.  
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Considera, doncs, que el GMICV-EA, com qualsevol altre grup municipal d'aquest 

Ajuntament, pot defensar legítimament les seves posicions i anar més enllà del que es 

diu en el text d'una proposició. 

Aclareix, al respecte, que en la seva anterior intervenció es referia a que si s'havia de 

fer un debat sobre la sanitat a Manresa era millor fer-ho de manera monogràfica.  

Comenta que el GMCiU sí que tenia previst que sorgís en la discussió el tema 

d'ALTHAIA, perquè, malgrat que els seus membres són bones persones i són ingenus, 

no són estúpids. 

Explica que el GMCiU tenia la intenció d'aplicar el terme strictu sensu en aquesta 

qüestió, en el sentit de centrar-lo en un tema, malgrat que se'n pugui parlar una mica 

més extensament, perquè, a més d'aquest problema, n'hi ha molts d'altres, però sense 

entrar a fer-ne un debat genèric o global. 

Insisteix, doncs, en que si cal fer un debat sobre aquesta qüestió, cal plantejar-lo en el 

seu moment, amb totes les dades sobre la taula, tractar-lo en profunditat, i amb 

vocació constructiva i d'arribar al consens al que ha fet referència el senyor Irujo—molt 

encertadament—que és tan necessari en un tema com aquest.  

Quant a la informació que reben els diferents grups municipals, a la que s'han referit la 

senyora Sensat i el senyor Javaloyes, diu que el GMCiU entén que dins de l'equip de 

govern hi ha d'haver un àmbit de deliberació o de comunicació, que és privat i que 

pertany a l'equip de govern, respecte a tots els temes i també a aquest, però, tenint en 

compte que tots plegats han partit d'una posició de consens en relació amb aquesta 

fusió—com ha dit el senyor Javaloyes—creu que està legitimat per disposar d'aquesta 

informació en el mateix moment que la resta de grups, ja que també l'ha de treballar.  

Diu que fins ara això s'ha respectat i, per això, abans li ho ha agraït al president de la 

Corporació i del Patronat, però també reclama ara que hi hagi més lideratge, més força 

i més decisió. En aquest sentit, recorda que abans el senyor Irujo ha apuntat quins 

eren els deures que s'havien de fer a partir d'ara, i demana que es facin, per a la qual 

cosa, s'ofereix, en nom del GMCiU per fer costat a l'equip de govern en aquesta tasca, 

ja que no pretén en absolut situar-se en una postura d'oposició ni crear un gran 

problema amb aquest tema, a fi de treure'n un rendiment polític. Manifesta que 

aquesta no ha estat mai la seva manera d'actuar, sinó que de vegades, en comptes de 

fer el paper estrictament d'oposició, ha tingut una mentalitat de corresponsabilitat amb 

el govern, cosa que potser no ha entès prou la gent, però aquest és l'estil del GMCiU 

al qual no hi renunciarà. 

Diu que, per això, avui, que és un dia especialment delicat, en el que la postura més 

senzilla seria fer una crítica, el GMCiU s'ofereix, una vegada més, a col.laborar 

fermament, sempre que es faci amb acció, amb decisió, amb fermesa i amb molta 

comunicació, ja que aquest procés precisa de molta comunicació i, de vegades, per 

més que es faci aquest exercici, acaba havent gent que se sent incomunicada.  

Afirma que, malgrat que aquest exercici cansa i erosiona, perquè és molt complicat, 

cal fer-ho, amb el professionals—encara que estiguin molt tancats en els seus 

plantejaments, perquè pateixen el problema en primera persona—i amb el usuaris, 

perquè sàpiguen que s'ha posat «fil a l'agulla» i que s'està disposat a que aquest «tren 

que es va posar en marxa fa un parell d'anys, no acabi escapant-se». 

 

L'alcalde diu que, més enllà del fet que la proposició sigui genèrica en termes de 

sanitat, ha sigut inevitable que sorgís la qüestió d'ALTHAIA, però agraeix a tots els 

grups el to que ha tingut aquest debat, i no ho diu només en el sentit formal, sinó 

també respecte al fons, ja que creu que tothom s'està referint a la sanitat com a un 

tema absolutament important. 
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Es compromet, com a president de la Fundació ALTHAIA, a facilitar tota la informació 

que pugui, però reconeix que té certa dificultat de comunicar-se respecte a alguns 

temes. En aquest sentit, diu que es pot parlar de models, de línies estratègiques, de 

dades econòmiques, i, fins i tot, d'algunes decisions que el Patronat d'ALTHAIA 

consideri que cal adoptar, però personalment li costarà sempre comunicar-se sobre els 

punts relacionat amb la gestió, perquè és un altre món. 

Diu també que hi ha aspectes a millorar, que entre tots intentaran fer-ho tot, i insisteix 

en el seu compromís de facilitar la màxima informació possible als grups municipals. 

Demana també que ningú tingui el mínim dubte respecte al nivell d'implicació de 

l'Ajuntament de Manresa en aquest tema, ja que hi continua existint. Afegeix que el fet 

que la Generalitat de Catalunya s'hagi incorporat en aquest procés, no s'ha 

d'interpretar com a una actitud de deixadesa per part d'aquest Ajuntament ni del seu 

alcalde i president de la Fundació ALTHAIA, respecte a les seves funcions. 

Aclareix, però que la Generalitat de Catalunya no ha de ser un «objecte decoratiu», 

com s'ha dit durant el debat, sinó que s'ha d'implicar d'una manera important i ha de 

concretar quins són els seus compromisos. 

Acaba plantejant la reflexió que l'objectiu principal d'aquest procés és aconseguir la 

qualitat assistencial, que és una qüestió que preocupa a tothom. 

Comenta també que quan es fa referència a una empresa que té el 90 per 100 de 

capital de capital públic i el 10 per 100 de capital privat, s'està parlant d'economicisme, 

però, en aquest cas, també d'equitat, ja que s'està parlant també de diners públics.  

Diu que no voldria que els titulars de la premsa de demà diguessin: «Valls diu que 

l'economicisme és equitat», sinó que ho diu des d'una reflexió profunda.  

Insisteix en afirmar que, per a ell, el més important del debat, més enllà del fet que la 

proposició s'aprovi per unanimitat—cosa que és important—és el to en què s'ha fet, 

tant pel que fa a la forma, com al fons.  

Creu que, des d'aquest punt de vista, hi ha encara avui elements importants i 

suficients, respecte els quals cal tenir especial cura—cosa que ell personalment té la 

necessitat i l'obligació de fer—a fi que aquest procés tiri endavant, sense perdre de 

vista la complexitat que tenen i que tots reconeixen.  

 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA SOBRE 

EL 25è ANIVERSARI DELS GOVERNS LOCALS I EL PROCÉS 
D'ELABORACIÓ D'UN NOU ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA—
DECLARACIÓ PER UNS NOUS GOVERNS LOCALS I UNA NOVA 
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL PER A LA CATALUNYA DEL SEGLE XXI. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atès que a l'abril d'enguany s'han complert els 25 anys de les primeres eleccions 
municipals democràtiques després de la dictadura franquista. 
 
Atès que durant aquests primers 25 anys de democràcia local, s'ha pogut constatar la 
gran contribució dels governs locals al desenvolupament social, econòmic i cívic dels 
pobles i ciutats de Catalunya; tot això malgrat les insuficiències financeres, 
competencials i institucionals dels ajuntaments en el conjunt de les administracions 
públiques. 
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Atès que, concordant amb allò que ha anat succeint a la Unió Europea, cal reforçar els 
governs locals en la seva estructura, competències i recursos. 
 
Atès que cal acostar a la ciutadania els òrgans de decisió polítics i administratius com 
a aplicació del principi de proximitat.  
 
Atès que cal fer efectius els principis de l'autonomia local i els de simplificació i 
coordinació de la xarxa administrativa. 
 
Els grups sotasignants proposem al ple l'aprovació de la següent declaració 'PER UNS 
NOUS GOVERNS LOCALS I UNA NOVA ORGANITZACIÓ TERRITORIAL PER LA 
CATALUNYA DEL SEGLE XXI'. 
 
1. La reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que impulsen el Govern i el 
Parlament de Catalunya, ha de convertir la Generalitat en l'actora principal de la 
legislació i execució de l'organització territorial de Catalunya i en el règim jurídic i 
organització dels governs locals. 
 
2. En el marc de la reforma de les lleis d'organització territorial, cal instituir la vegueria, 
com a àmbit, a la vegada, de descentralització de la Generalitat i de cooperació 
municipal supralocal, reconeixent els set territoris regionals que, amb major coherència 
i cohesió, s'identifiquen a Catalunya: Alt Pirineu-Vall d'Aran, Barcelona, Camp de 
Tarragona, Catalunya Central, Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre. 
 
3. En la nova perspectiva que s'obre a l'Estat espanyol amb la vuitena legislatura de 
les Corts Generals, convidem al govern de l'Estat a revisar i reformar les legislacions 
de bases del règim local i de les hisendes locals, per fer possible uns governs locals 
amb capacitat per fer efectius els següents principis i objectius generals: 
 

a) Situar els drets i les necessitats de la ciutadania i la seva atenció en nivells de 
qualitat homogenis, coma primer referent i condició de totes les assignacions 
competencials i de distribució de recursos i serveis públics. 

 
b) En la mesura que es defineixen els govern locals, com els més propers a la 

ciutadania, cal tenir sempre presenta que els ciutadans i ciutadanes són 'el 
subjecte actiu'—i no 'l'objecte'—del govern local, i com a tals, tenen dret a 
participar de forma efectiva i directa en la gestió dels afers públics que afecten 
la seva vida i—correlativament—tenen dret a exigir la prestació efectiva dels 
serveis locals bàsics, definits legalment, en el seu municipi, sigui quina sigui la 
seva dimensió o ubicació territorial. 

 
c) Aplicar de forma efectiva els principis d'autonomia i subsidiarietat en 

l'assignació i distribució de competències i recursos entre els diversos nivells 
politicoadministratius. L'àmbit politicoadministratiu del govern local ha de 
disposar, en tot cas, de competències i recursos suficients per incidir de forma 
immediata, determinant o, en tot cas, significativa, en l'ordenació i gestió dels 
afers i serveis que afecten la seva col.lectivitat i territori. 

 
d) El govern local ha de ser entès com el conjunt d'institucions 

politicoadministratives que actuen de forma coordinada sobre un mateix territori 
per tal de prestar la totalitat dels serveis i fer efectives la totalitat de 
competències definides constitucionalment i legalment com de caràcter local. 

 
e) Aplicar el principi de subsidiarietat dins de l'àmbit propi de l'autonomia local, de 

forma efectiva i asimètrica. Les competències i serveis s'han de prestar sempre 
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a través d'aquella institució politicoadministrativa del govern local que, sent la 
més pròxima als ciutadans i ciutadanes—i, per tant amb preferència per 
l'Ajuntament—en garanteixi la prestació efectiva i amb qualitat; en funció—en 
cada cas—de les dimensions territorials i demogràfiques, i dels recursos 
humans, tècnics i econòmics disponibles. 

 
f) Reforçar la democràcia local i la participació ciutadana: tota institució de govern 

local—sigui quin sigui el seu àmbit territorial o nivell de gestió—ha d'estar 
legitimada i sostinguda per mecanismes d'elecció democràtica, d'informació i 
control permanent dels electes pels electors i de participació ciutadana, ja sigui 
de forma individual—referèndums locals, consultes prèvies, audiències, etc.—
com col.lectiva: associacions de base local en tots els àmbits de participació. 

 
g) El poder autonòmic—en el nostre cas, la Generalitat de Catalunya—, el govern 

de l'Estat i la Comissió Europea han de venir legalment obligats a fer efectius 
els principis de cooperació, assistència, coordinació, informació i lleialtat 
institucional, en relació amb els poders locals—i viceversa—en l'exercici de les 
competències definides legalment. 

 
h) En definitiva, aconseguir una ordenació i organització del govern local que 

faciliti l'efectivitat del principi de la seva autonomia, el reequilibri territorial, la 
cooperació intermunicipal i la transferència a les administracions locals de 
competències, equipaments i recursos en polítiques que requereixen una 
màxima proximitat a la ciutadania, com l'educació, l'ocupació, l'habitatge i la 
inclusió social, entre d'altres. 

 
4. L'Ajuntament de Manresa comunicarà aquesta Declaració a les organitzacions 
municipalistes (FMC i ACM), les quatre Diputacions provincials de Catalunya, els grups 
parlamentaris catalans del Parlament català i del Congrés i Senat espanyols, i al 
Consell Executiu de la Generalitat." 
 

El senyor Rubio i Cano comença la seva exposició dient que el GMICV-EA, en un 

primer moment, i la resta de grups que composen el govern municipal, a continuació, 

va considerar que era important proposar al ple de la Corporació l'aprovació d'una 

declaració per uns nous governs locals i una nova organització territorial. 

Diu que aquesta idea parteix dels dos fets importants que es van produir la setmana 

passada en aquesta ciutat. Explica que un d'ells és la celebració, dissabte passat, dels 

vint-i-cinc anys de democràcia local; i l'altre, la celebració, divendres passat, de l'acte 

de debat sobre l'aportació que la Federació de Municipis de Catalunya havia fet durant 

els darrers mesos sobre les propostes amb les que es podia contribuir, des del 

municipalisme, a la redacció del nou Estatut de Catalunya. 

Comenta que l'equip de govern considerava que era important fer una declaració 

formal, la qual, malgrat que pel seu contingut, pot donar la sensació que és molt 

tècnica, té al darrera un debat destinat a fer possibles i efectius uns nous governs 

locals i una nova organització territorial per a Catalunya, amb l'objectiu de millorar els 

drets i deures de la ciutadania. 

Diu que, com que durant els vint-i-cinc anys de govern local s'ha posat de manifest 

quina és l'administració més propera a la ciutadania i s'ha evidenciat la mancança de 

recursos i de competències existents, l'equip de govern opina que ara és el moment 

idoni per fer possible un canvi en la legislació municipal i en els recursos. 

Explica que amb aquesta proposició és pretén, d'entrada, que el govern de l'Estat 

revisi i reformi la legislació sobre les bases del règim local i les hisendes locals; que, 

mitjançant la reforma de l'Estatut, la Generalitat de Catalunya esdevingui l'actor 
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principal de la legislació i execució del règim jurídic i de l'organització dels governs 

locals i de l'organització territorial de Catalunya; que l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya institueixi la vegueria, com a àmbit de descentralització de la Generalitat de 

Catalunya i de cooperació municipal supralocal, reconeixent-ne set, una de les quals 

seria la de la Catalunya Central. 

Continua dient que la reforma de l'Estatut ha de possibilitar que es faci efectives, per 

part dels governs locals, l'ordenació i la gestió dels afers públics; que es garanteixin 

recursos i competències, perquè l'administració local—que és la més propera—pugui 

fer efectius els drets que té la ciutadania a rebre els serveis i prestacions que les lleis li 

encomanen, i que ho pugui fer en condicions d'igualtat, de continuïtat i de nivell de 

qualitat. 

Diu que durant els darrers vint-i-cinc anys s'ha posat de manifest que això no es podia 

fer com calia i, per tant, creu que s'hauria de tendir a la millora del règim financer local, 

en el sentit que, com a mínim, un 25 per 100 dels recursos de les Administracions 

públiques sigui gestionat per l'Administració local; que els ajuntaments puguin 

participar realment dels ingressos de la Generalitat de Catalunya, de l'Estat i dels Fons 

Europeus; i que tinguin potestat de gestió dels tributs locals. 

Conclou que es tracta, en definitiva, d'aconseguir una ordenació i organització del 

govern local, que facin efectius, no només des del dret, sinó també des dels fets, els 

principis d'autonomia, de reequilibri territorial, de cooperació i de transferència, perquè 

es pretén aconseguir la màxima proximitat a la ciutadania, mitjançant els serveis—als 

quals també s'ha fet referència en el debat sobre l'anterior proposició d'aquesta 

sessió—com són ara, l'educació, la sanitat, l'ocupació, l'habitatge i les polítiques 

d'inclusió social. 

Diu que és en aquest sentit que l'equip de govern presenta al Ple aquesta declaració i 

li agradaria que la resta de grups municipals de la Corporació també hi donessin 

suport, perquè considera que ara un bon moment per simplificar l'Administració i per 

fer possible la subsidiarietat, i, en conseqüència, que el nou Estatut dediqui al tema 

municipal l'espai que li correspon, reconegui el paper constituent que tenen els 

municipis, el nucli dur de les seves competències i faci efectius els principis de 

subsidiarietat i de proximitat.     

 

Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

7.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA SOBRE 
LA DECLARACIÓ DE BARCELONA DEL IV FÒRUM D'AUTORITATS 
LOCALS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atès que el IV Fòrum d’Autoritats Locals (FAL) per la Inclusió Social s’ha celebrat a 
Barcelona, fruit d’un procés que neix en el context del primer Fòrum Social Mundial de 
Porto Alegre el 2001, des de la voluntat de mantenir ponts entre les autoritats locals 
amb els moviments socials en la recerca d’un món més just, solidari i democràtic.  
 
Atès que en aquest recorregut les autoritats locals, des del treball en xarxes, en les 
seves diverses expressions territorials i temàtiques, han assolit un espai polític i han 
assumit un paper per al foment de polítiques públiques per la inclusió social.  
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Reconeixem que són moltes les situacions d’exclusió, en particular les de pobresa 
extrema i fam; per això, aquest Fòrum es compromet a fomentar la solidaritat entre les 
ciutats i les societats civils a través de la cooperació descentralitzada, tot apel·lant la 
comunitat internacional a assumir les seves responsabilitats davant d’aquestes 
realitats. 
 
Tenint en compte el caràcter agressiu amb el que les polítiques de privatització estan 
intentant fer canviar l'estructura i la naturalesa dels serveis d'interès general, i d'acord 
amb el que es va acordar a París (Saint Denis, novembre de 2003), el Fòrum continua 
posicionant-se a favor de  la gestió i la propietat pública dels serveis locals, mercantils i 
no mercantils, la sobirania dels quals ha de ser preservada en el marc de les autoritats 
locals. 
 
Aquest IV Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social s’ha celebrat després de la 
fusió de les organitzacions municipalistes internacionals (FMCU – IULA) duta a terme 
a París entre el 2 i el 5 de maig, que ha donat origen a la nova organització de Ciutats i 
Governs Locals Units, que permetrà reforçar el paper organitzat de les ciutats per 
convertir-se en un actor influent en l’arena de les relacions internacionals.  
 
En aquest context, el IV Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social de Porto 
Alegre, celebrat a Barcelona en el marc del Fòrum Universal de les Cultures, ha 
centrat els seus treballs al voltant de la idea compartida de la cultura com a element 
d’inclusió social, de democratització, de solidaritat i de cultura de la pau. 
 
El període transcorregut des de la celebració del III Fòrum d’Autoritats Locals de Porto 
Alegre ha confirmat algunes de les pitjors previsions que es van formular en els seus 
debats i les seves conclusions. La dinàmica de la guerra, per desgràcia, se situa en el 
primer pla de l’actualitat mundial. En aquest context de guerra, violència, ocupacions 
de territoris i terrorisme internacional, les ciutats podem assumir com a objectiu un 
paper important com a mediadores de conflictes i com a transmissores d’una cultura 
de la pau. I, en aquest sentit, les iniciatives dels poders locals en cooperació amb els 
moviments socials han de constituir el contrapunt necessari per revertir la lògica de la 
confrontació.  
 
En aquest àmbit, la cultura ha de ser entesa sempre en un sentit ampli, des de la 
participació ciutadana, lluny de concepcions elitistes o tancades, com a element 
constituent d’un mestissatge creatiu resultat de la convivència i el diàleg entre pobles i 
persones, com un element central dels drets humans en tota la seva plenitud i com a 
factor d’inclusió i justícia social. 
 
Aquest Fòrum d’Autoritats Locals reconeix que la inclusió social passa pel foment i 
compromís amb la participació ciutadana i la democràcia participativa, per tal com 
reconeix la capacitat que les persones tenen per incidir en la seva realitat social 
concreta. Les ciutats no podran millorar si la ciutadania no té mecanismes directes 
d’intervenció en les decisions que afecten les seves vides. 
 
El dret a la comunicació i informació es mostra com una qüestió cabdal per al 
desenvolupament cultural i democràtic. Per això, aquest Fòrum es compromet a 
fomentar espais i mitjans de comunicació públics i privats no comercials al servei d’una 
informació alternativa que doni veu a les ciutats i la societat civil.  
 
El Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social orienta les seves accions per fer, 
des de les ciutats, que un altre món sigui possible sobre bases de justícia i equitat 
social. Coherent amb la seva vocació, ja expressada al I FAL, que les ciutats tinguin 
veu pròpia i participin en els organismes internacional, el IV Fòrum d’Autoritats Locals 
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per la Inclusió Social promourà l’Agenda 21 de la Cultura com a compromís i programa 
de les ciutats per al desenvolupament cultural de la humanitat. L’Agenda 21 de la 
Cultura serà presentada al Fòrum Urbà Mundial de Nacions Unides, que se celebrarà 
a Barcelona el pròxim mes de setembre, amb la voluntat que sigui adoptada com a 
document de referència i de treball a escala mundial.  
 
Acordem crear una Comissió sobre Inclusió Social i Democràcia Participativa que 
s’articularà amb la nova organització de “Ciutats i Governs Locals Units”. 
 
Els governs locals que així ho decideixin per mitjà d’acord formal es podran adherir a 
aquesta xarxa si assumeixen els compromisos polítics que emanen de les resolucions 
i declaracions en les diferents edicions del FAL. En aquesta Declaració, en què han 
participat més de 300 ciutats procedents de 44 països, acordem establir un procés de 
formalització de la Xarxa d’Autoritats Locals per la Inclusió Social que doni cabuda a 
les diferents xarxes, els fòrums i les expressions dels ens locals i la societat civil, que 
tindrà la seva concreció en el pròxim FAL de Porto Alegre el 2005. 
 
Es proposa al Ple de l'adopció dels següents acords: 
 
1. L’Ajuntament de Manresa subscriu i recolza la DECLARACIÓ DE BARCELONA 

DEL IV FÒRUM D’AUTORITATS LOCALS PER LA INCLUSIÓ SOCIAL exposada 
anteriorment. 

 
2. L’Ajuntament de Manresa promourà: 

a) el debat entorn les propostes elaborades en el IV Fòrum de les Autoritats 
Locals; 

b) el debat entorn les seves propostes i la participació en el V Fòrum de les 
Autoritats Locals que es celebrarà el gener de 2005 a Porto Alegre; 

 
3. L’Ajuntament de Manresa recolza la “Campanya Mundial per una profunda Reforma 

del Sistema d’Institucions Internacionals” (www.reformcampaign.net) que fou 
presentada a Barcelona, en el marc del IV FAL, i que promou UBUNTU (Fòrum 
Mundial de Xarxes) coordinat per la Càtedra UNESCO de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. 

 
4. L’Ajuntament de Manresa comunicarà aquest acord a la secretaria tècnica del 

Fòrum de les Autoritats Locals de Porto Alegre." 
 
El senyor Rubio i Cano diu que, un cop més, li toca promoure, en nom de l'equip de 

govern, un posicionament sobre qüestions que avancen en la línia del pensar i actuar 

localment i globalment.  

Explica que, durant el mes de maig, diferents membres de la Corporació van poder 

participar en el Fòrum de les Autoritats locals per a la inclusió social de Porto Alegre, 

que es va celebrar a Barcelona.  

Diu que en aquesta trobada de representants locals de nivell mundial es va avançar  

en articular ponts entre les autoritats locals mundials i els moviments socials, 

encaminats a aconseguir que la comunitat internacional faci possible que avanci un 

món més just.   

Comenta que la proposició que es presenta avui al Ple és el suport a la Declaració de 

Barcelona del IV fòrum d'autoritats locals i diu que les diferents regidories de 

l'Ajuntament de Manresa tenen la intenció de promoure el debat entorn a les propostes 

que es van elaborar en aquell fòrum, a fi de poder participar en nous fòrums de les 

autoritats locals que se celebrin.  
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Explica que en la proposició es planteja una proposta concreta, que consisteix en 

donar suport a la Campanya mundial per una profunda reforma del sistema 

d'institucions internacionals", que promou la Càtedra UNESCO de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

Comenta que, a través de la mobilització de la ciutadania mundial, aquesta campanya 

té l'objectiu de sotmetre a la consideració de l'Assemblea General de les Nacions 

Unides una iniciativa legislativa ciutadana, sobre una proposta per a la reforma del 

sistema d'institucions internacionals, en el sentit que s'avanci cap a la seva major 

democratització i, per tant, que les diferents agències de les Nacions Unides 

promoguin que les diferents organitzacions multilaterals globals es democratitzin. 

Afegeix que, per això, en la proposició s'esmenta el nom de la pàgina web amb la que 

es pot donar suport a la campanya. 

Acaba manifestant el seu desig que aquesta proposició tingui el suport de tots els 

grups municipals, perquè, malgrat que aquest tipus de debats puguin semblar 

genèrics, creu que els posicionaments polítics, com els d'aquest Ple, amb els que es 

dóna suport a les campanyes locals i mundials, possibiliten que es produeixin canvis 

en les qüestions concretes de la vida quotidiana de la major part de la població, que no 

té la capacitat d'expressar-se, en l'àmbit mundial, a través d'organismes democràtics, 

com és aquest Ple, ni tampoc disposa de representants com els regidors; i, en 

definitiva, possibiliten que la democràcia sigui efectiva arreu del món.  

 

Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.5 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA PER 

RECLAMAR EL RECONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA COM A 
LLENGUA DE LA CONSTITUCIÓ EUROPEA I COM A LLENGUA D'ÚS 
NORMAL A LES CORTS ESPANYOLES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atès que la Constitució espanyola de 1978 garanteix que cap ciutadà o ciutadana no 
podrà ser discriminat per raó de llengua i que igualment proclama que la llengua 
catalana serà, per part de l’Estat, objecte d’especial respecte i protecció. 
 
Atès que al projecte de Constitució de la Unió Europea, actualment en tràmit, a la 
Carta dels Drets Fonamentals, en el seu títol sobre 'Igualtat' (art. II-21), també 
prohibeix tota discriminació per raó de llengua. 
 
Atès que en el mateix text constitucional europeu, en establir els drets dels ciutadans 
de la Unió (art.8), es reconeix el dret a la utilització de la llengua respectiva en adreçar-
se a les institucions i organismes de la Unió si aquesta és una de les llengües de la 
Constitució. 
 
Atès que davant d’aquests drets proclamats, els ciutadans i ciutadanes catalans 
entenem que la llengua catalana ha de ser reconeguda com a llengua de la Constitució 
Europea i com a llengua d’ús normal a les Corts espanyoles per part dels 
parlamentaris i de la ciutadania que s’hi vulguin adreçar, no solament per la seva 
tradició literària, ni pel nombre de parlants, sinó perquè com a part integrant del 
patrimoni cultural europeu i pel seu caràcter oficial, implica uns drets lingüístics que no 
es poden negligir. 
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Per tot això, el grups municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1r. Manifestar i declarar que la llengua catalana ha de ser considerada 'Llengua de la 
Constitució Europea'. 
 
2n. Manifestar i declarar que la llengua catalana ha de ser reconeguda com a llengua 
d’ús normal a les Corts espanyoles. 
 
3r. Reivindicar la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes proclamada a la Constitució 
Europea i a la Constitució espanyola i reclamar que la ciutadania que té la llengua 
catalana com a pròpia, com també qualsevol altre d’oficial, no sigui discriminada. 
 
4t. Trametre aquesta declaració al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al 
Senat, al Ministeri d’Afers Exteriors i al Parlament Europeu, perquè facin les gestions i 
els tràmits precisos per assolir que la llengua catalana sigui constitucional i, al mateix 
temps, els ciutadans i ciutadanes catalans no siguin discriminats per raó de llengua." 
 

El senyor Fontdevila i Subirana recorda que el dia 20 de maig del 2002, en aquest 

mateix Saló de Sessions es va aprovar, per vint-i-un vots afirmatius, donar suport al 

manifest redactat per l'Institut d'Estudis Catalans, sobre la petició del reconeixement 

del català com a llengua oficial de la Unió Europea. 

Diu que probablement perquè és un tema difícil, avui cal tornar a plantejar-lo, i afirma 

que potser avui ho és encara més, perquè una de les idees que persegueix aquesta 

proposició és que la llengua catalana sigui reconeguda com a llengua de la Constitució 

europea.  

Manifesta que això significaria poder llegir el text normatiu en aquest idioma, però, 

malgrat que no pretén treure valor a aquest fet, la reflexió que es fa en aquest moment 

és que la futura Constitució europea evoluciona cada vegada més cap a una Europa 

dels Estats, deixant més de banda la concepció d'Europa dels pobles, per tant, cal 

continuar tirant endavant aquesta lluita.  

Diu que aquesta és la raó per la qual el GMERC ha proposat, en el punt segon de la 

proposició, que el català també sigui reconegut com a llengua d'ús normal en les Corts 

Espanyoles. Creu que això és important, perquè Europa acabarà reconeixent les 

llengües que són de tot un territori, cosa que explicaria paradoxes tan clares com el fet 

que illes molt petites com la de Malta tingui reconeguda la llengua maltesa, i, per 

contra, el català, que és una llengua parlada per deu milions de persones, no ho 

estigui. 

Planteja que, vista la situació, potser cal aplicar una òptica nova i fer que el català sigui 

una llengua també visible a l'Estat espanyol, i exposa que el millor lloc per començar 

amb aquesta mesura són les Corts espanyoles, ja que fins a avui la Constitució 

espanyola només reconeix com a llengua oficial de tot l'Estat la castellana, que 

s'acaba confonent com a llengua espanyola.  

Creu, per tant, que es podria canviar la Constitució i probablement el reglament de les 

Corts espanyoles, ja que, de moment, encara no hi ha cap norma que impedeixi 

utilitzar el català; i, si més no, en aquell espai queda clar que hi ha una representació 

d'arreu de l'Estat.  

Diu que, per tot això, el GMERC ha volgut redactar aquesta proposició, tramitar-la i fer-

la arribar al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Ministeri 

d'Afers Exteriors i al Parlament Europeu. 
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Comenta, estrictament com a representant del GMERC, que ja que estem obligats a 

participar de les Corts Espanyoles, cal intentar trencar el mal efecte que fa el 

monolingüisme, i, en conseqüència, convidar a buscar el futur de la nostra llengua a 

Manresa, a Catalunya i a tota Europa, o, dit d'una altra manera, a defensar amb major 

fermesa els nostres drets lingüístics. 

Acaba demanant el vot afirmatiu a la proposició. 

 

La senyora Sensat i Borràs anuncia que el GMICV-EA votarà afirmativament la 

proposició, perquè és obvi i evident que aquesta reivindicació és legítima i necessària.  

Entén, però que aquesta petició ha estat denegada en part, ja que el català no ha estat 

recollit en l'article deu i en la seva part quarta, on es reconeixen les llengües, fet que 

demostra que Europa no veu la situació de la mateixa manera. 

Diu que, per això, el GMICV-EA volia aprofitar la reivindicació que recull aquesta 

proposició, que té un rerefons polític important, per situar el tema de la Constitució 

europea, ja que aquest és un exemple de la Constitució que no desitja.  

Exposa, al respecte, que al GMICV-EA no li agrada aquesta Constitució europea, 

perquè no permet governar la globalització, no garanteix la protecció de drets socials, i 

encara menys permet articular realitats nacionals. Diu que, per tant, el paper que es 

dóna a la llengua catalana, entre d'altres, és un clar element. 

Comenta també que en el context actual, en el que, si més no, en una bona part de 

països europeus hi ha una presència important de moviments feministes així com un 

discurs per a la pau, la Constitució europea que s'aprova no només no va en la línia 

d'una Europa construïda des dels valors de la pau i de la democràcia, sinó que, a 

través de l'apartat tercer de l'article 40, disposa un increment de la despesa militar, 

tenint en compte que en aquest moment ja hi ha dos milions de soldats, homes i 

dones, disposats a actuar en el territori, de la manera més contundent. Fa notar que 

aquesta despesa suposa la quinzena part del total mundial. 

Manifesta, doncs, que és obvi que el GMICV-EA no se sent identificat amb aquesta 

Constitució Europea, ja que la considera dretana i neoliberal, i, per tant, difícilment 

podrà assumir temes com el que es proposa avui en aquesta sessió, però creu que 

aquesta circumstància no ha d'impedir que es continuï intentant aconseguir-ho.  

  

El senyor Irujo i Fatuarte diu que el GMS presenta aquesta proposició al Ple, 

conjuntament amb el GMERC i el GMICV-EA i expressa el seu suport a aquest acord, 

que va molt en la línia de la declaració institucional que es va fer en el Parlament de 

Catalunya, sobre el reconeixement de la llengua catalana en la Unió Europea, el 26 de 

maig d'aquest any.  

Diu que el GMS entén que, en la més estricta tradició europea, que prové dels valors 

clàssics de la Grècia antiga, si la Unió Europea desitja ser quelcom més que una  

suma de governs estatals i si aspira a constituir alguna cosa més que una simple unió 

econòmica, monetària i de drets més o menys estàndards, creu que no pot girar 

l'esquena al reconeixement de la seva pluralitat, ja que Europa està formada per 

moltes essències, una de les quals és la diversitat lingüística del seu territori.  

Manifesta que a Catalunya cal entendre que aquesta diversitat lingüística passa pel 

reconeixement d'una llengua com la catalana, no només pel nombre de parlants que 

té, ja que la seva història i la seva tradició conformen una de les essències de l'Europa 

que es pretén construir i que no ha de quedar reduïda en una unió monetària, 

econòmica o de mercaderies, sinó en alguna cosa més profunda, que és el que 

expressa l'esperit dels pobles que la composen, una part essencial del qual és la 

llengua pròpia de cada un d'ells.   
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El senyor Javaloyes i Vilalta lamenta que s'hagi presentat la proposició en aquesta 

sessió, ja que arriba tard, tenint en compte que es pretén aconseguir el reconeixement 

del català a la Constitució europea. 

Diu, però, que un cop presentada, el GMPPC hi donarà suport, si s'esmenen dos 

aspectes de l'acord que es proposa adoptar, que són el següents: en el segon punt de 

al part resolutòria, on diu «manifestar i declarar que la llengua catalana ha de ser 

reconeguda com a llengua d'ús normal a les Corts espanyoles», podria dir  

«manifestar i declarar que les llengües oficials a l'Estat o a Espanya siguin 

reconegudes com a llengües d'ús normal a les Corts espanyoles», a fi d'evitar la 

discriminació que es fa de la resta de llengües oficials del territori amb el primer 

redactat. Així mateix, en el quart punt de la part resolutòria, on diu: «... i els tràmits 

precisos per assolir que la llengua catalana sigui constitucional...» es podria afegir «... 

a Europa...». 

Explica que la intenció del GMPPC per proposar aquestes modificacions és que no es 

discrimini cap de les llengües reconegudes en el territori d'Espanya, i per aclarir el 

terme constitucional que es refereix a Europa.  

Acaba dient que si s'accepta la incorporació de les dues esmenes que ha exposat el 

GMPPC votarà afirmativament la proposició.    

 

El senyor Serra i Rovira anuncia que el GMCiU també votarà afirmativament la 

proposició presentada per l'equip de govern, perquè valora positivament la tasca 

realitzada pel president del govern espanyol a l'hora de reclamar públicament que el 

català sigui reconegut a Europa, en un primer moment. 

Manifesta, però, que a mesura que ha anat passat el trajecte—agafant una mica el 

símil de la proposició que es tractarà a continuació—s'ha anat acabant la «gasolina o 

el gasoil» i, en conseqüència, s'ha acabat aconseguint molt menys del que es 

reclamava al començament. 

Diu que aquesta circumstància ha de conduir a la reflexió que ha esmentat el senyor 

Fontdevila, en el sentit que malament anirem si reclamem el reconeixement del català 

a Europa mentre que a l'Estat espanyol no es reconeix l'oficialitat d'aquesta llengua al 

Congrés de Diputats i al Senat.  

Manifesta que el GMCiU valora positivament que durant aquesta legislatura en la 

reforma que es farà del Senat es plantejarà el reconeixement del català, però creu que 

també cal reclamar a les Corts espanyoles el reconeixement d'Espanya com a Estat 

plurinacional, cosa que pot semblar molt essencial, però que en aquest moment 

encara no s'ha fet.  

Diu que quan això sigui una realitat i, per tant, les llengües oficials com el català també  

siguin reconegudes, probablement costarà menys aconseguir aquest reconeixement a 

Europa. 

Un cop anunciat el vot afirmatiu del seu grup municipal a la proposició i feta l'anterior 

reflexió, lamenta que no s'hagi inclòs el GMCiU en la proposició, tenint en compte que 

l'equip de govern sap que aquest grup té molt bona predisposició i sensibilitat respecte 

a aquests temes. Diu, doncs, que al seu grup li hauria agradat formar-ne part des del 

començament.  

 

El senyor Fontdevila i Subirana diu que el senyor Javaloyes té tota la raó respecte a 

les esmenes que ha proposat incorporar. Concreta, per tant, que el punt segon de la 

part resolutòria podria quedar redactat de la manera següent: «Manifestar i declarar 

que la llengua catalana i la resta de llengües oficials de l'Estat espanyol han de ser 
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reconegudes com a llengües d'ús normal a les Corts espanyoles i al Senat.»; i el punt 

quart, de la manera següent: «Trametre aquesta declaració al Parlament de 

Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Ministeri d’Afers Exteriors i al 

Parlament Europeu, perquè facin les gestions i els tràmits precisos per assolir que la 

llengua catalana sigui constitucional a Europa i, al mateix temps, els ciutadans i 

ciutadanes catalans no siguin discriminats per raó de llengua» 

 
Sotmesa a votació la proposició, amb les esmenes incorporades, s'aprova per 
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
següent:  
 
«1r. Manifestar i declarar que la llengua catalana ha de ser considerada 'Llengua de la 
Constitució Europea'. 
 
2n. Manifestar i declarar que la llengua catalana i la resta de llengües oficials de l'Estat 
espanyol han de ser reconegudes com a llengües d’ús normal a les Corts espanyoles i 
al Senat. 
 
3r. Reivindicar la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes proclamada a la Constitució 
Europea i a la Constitució espanyola i reclamar que la ciutadania que té la llengua 
catalana com a pròpia, com també qualsevol altre d’oficial, no sigui discriminada. 
 
4t. Trametre aquesta declaració al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al 
Senat, al Ministeri d’Afers Exteriors i al Parlament Europeu, perquè facin les gestions i 
els tràmits precisos per assolir que la llengua catalana sigui constitucional a Europa i, 
al mateix temps, els ciutadans i ciutadanes catalans no siguin discriminats per raó de 
llengua.» 
 
7.7 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A LA MESURA 

INJUSTIFICADA DEL RECÀRREC EN LA GASOLINA I EN EL GASOIL. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"El Govern de la Generalitat ha anunciat que aplicarà un recàrrec als carburants—
l'anomenat cèntim sanitari—a partir del proper estiu, per destinar-lo a la millora del 
finançament de la sanitat. Aquest recàrrec serà de 2,4 cèntims/litre tant en gasolina 
com en gas-oil. 
 
L'existència d'un greu deute a la sanitat pública, xifrada en més de 3.000 milions 
d'euros, i la necessitat de portar a terme inversions que s'han alentit per falta 
d'assignació pressupostària, pot requerir una millora dels recursos públics destinats a 
la sanitat. Tanmateix, el recàrrec s'imposa abans de plantejar-se mesures globals per 
modernitzar que el nostre sistema sanitari sigui més eficient en la utilització dels 
recursos en tots els nivells del sistema. 
 
Assenyalar que aquest recàrrec sobre les gasolines només proporcionarà una 
quantitat molt inferior al deute acumulat per la sanitat pública a Catalunya, no sent una 
solució real al problema existent. La solució passa per una millora de l'eficiència del 
sistema i per un major compromís pressupostari en el marc del sistema general de 
finançament autonòmic. 
 
Cal tenir en compte que aquest recàrrec, que no ha estat objecte de cap negociació 
amb els sectors productius de l'economia catalana, tindrà efectes molt negatius sobre 
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l'augment del cost de la vida, que, de per sí, ja és més alt a casa nostra que en altres 
comunitats. L'increment de l'IPC incidirà sobretot en els sectors més populars de la 
nostra població. 
 
Tant el recàrrec en sí mateix com l'increment de l'IPC esdevindran mecanismes 
negatius sobre la competitivitat de l'economia catalana, afavorint els processos de 
deslocalització que s'han donat en els darrers temps. Processos que poden 
incrementar-se en els propers anys arran de l'ampliació de la Unió Europea. 
 
A més, el recàrrec no preveu cap modulació en relació amb els sectors productius que 
tenen en el preu dels hidrocarburs un dels elements fonamentals dels seus propis 
costos, cas del sector del transport, la qual cosa colpeja durament un sector que es 
troba sotmès a una competència molt forta en un mercat obert.  
 
PROPOSEM: 
 
1. Rebutjar que la introducció del recàrrec sanitari sobre hidrocarburs s'hagi fet 

sense cap diàleg amb els sectors productius, provocant efectes molt negatius 
sobre la competitivitat de l'economia catalana i afavorint processos de 
deslocalització. 

 
2. Rebutjar que la introducció del recàrrec sanitari sobre hidrocarburs s'hagi fet 

sense preveure cap mesura que redueixi l'impacte negatiu sobre els sectors 
econòmics que tenen una major dependència del consum d'hidrocarburs, com és 
el cas del transport, la qual cosa perjudica greument la seva competitivitat. 

 
3. Rebutjar que la introducció del recàrrec sanitari sobre hidrocarburs es faci abans 

d'adoptar mesures alternatives per millorar l'eficiència de la gestió del nostre 
sistema sanitari. 

 
4. Rebutjar que la introducció del recàrrec sanitari sobre hidrocarburs es faci abans 

que el Govern de l'Estat plantegi propostes de millora del finançament sanitari en 
el marc del sistema general de finançament autonòmic. 

 
5. Exigir al Consell Executiu la retirada de la proposta d'introducció del recàrrec 

sanitari sobre hidrocarburs. 
 
6. Informar d'aquest acord al President del Parlament, al President de la Generalitat i 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya." 
 

El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el govern de la Generalitat de Catalunya ha 

anunciat que a partir del proper mes d'agost aplicarà un recàrrec sobre els carburants, 

de 2,4 cèntims per litre, tant en la gasolina com en el gasoil. 

Diu també que, per les manifestacions que ha fet la consellera de Sanitat, no es 

descarta tampoc per al futur implantar el sistema de copagament en la sanitat. 

Manifesta que el GMPPC no té una postura contrària sistemàtica respecte a aquest 

recàrrec sobre la gasolina, sinó que creu que en aquest moment, malgrat que existeixi 

un greu deute en la sanitat pública, valorat en més de 3.000 milions d'euros, i a pesar 

de la necessitat de realitzar aquestes inversions arreu del territori, que s'han alentit en 

les assignacions pressupostàries, aquest recàrrec s'imposa abans de plantejar-se 

mesures globals per modernitzar la gestió pressupostària sanitària i, en particular, per 

aconseguir que el nostre sistema sanitari sigui més eficient respecte a la utilització dels 

recursos, en tots els nivells del sistema. 
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Creu, per tant, que abans d'aplicar un recàrrec d'aquestes característiques en el qual 

hi haurà una sèrie de recursos econòmics, caldria saber plantejar-se seriosament a 

quin concepte pressupostari es vol destinar. 

Afirma, així mateix, que aquest recàrrec no cobrirà el dèficit de la despesa sanitària i, 

per contra, tindrà efectes negatius sobre el cost de la vida, sobretot per al sector del 

transport amb el qual no s'ha negociat aquesta mesura.  

Diu que, tenint en compte que a Catalunya l'IPC (l'Índex de Preus al Consum) és molt 

més elevat que a la resta d'Espanya, aquest increment incidirà sobre tota la població, 

en general.  

Adverteix que aquest recàrrec, juntament amb l'IPC, esdevindran mecanismes 

negatius per a la competitivitat de les empreses de Catalunya i fa notar que el recàrrec 

no preveu cap modelació en relació amb el sectors productius que tenen amb el preu 

dels hidrocarburs un dels elements fonamentals per modelar els seus propis costos. 

Creu, en definitiva, que aquest augment no millorarà l'assistència sanitària dels 

ciutadans, perquè el govern no ha explicat de quina manera resoldrà aquesta mesura 

el problema del dèficit, i perquè considera que s'incompleix també un dels 

compromisos de l'actual executiu, consistent en crear l'oficina d'informació 

pressupostària, que està molt vinculada al tema de la sanitat.  

Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels grups municipals a la 

proposició.    

  

La senyora Sensat i Borràs diu que el GMICV-EA no votarà afirmativament la 

proposició, malgrat que no li agrada la solució del sistema de copagament o de formes 

directes o indirectes, fora del pressupost públic. 

Manifesta, però, que entén que aquesta decisió del govern de la Generalitat de 

Catalunya ha de ser una mesura puntual.  

Diu que no es pot defugir de la situació econòmica i de precarietat financera de l'actual 

sistema sanitari català i defensa la necessitat de realitzar un debat seriós, per una 

banda, respecte el refinançament en relació amb l'Estat espanyol; i, per una altra, 

respecte a la manera de finançar la sanitat catalana en el nostre país.  

Creu que, en tractar-se d'un govern tripartit, aquest debat intern s'haurà de fer de 

manera diferent, semblant, en el fons, al que es fa en aquest Ple, ja que no hi ha 

coincidències respecte al model de gestió que cal aplicar. 

Manifesta que mentre això es duu a terme, es produeix una situació precària i més que 

dramàtica en alguns hospitals i en algunes situacions límit, oimés tenint en compte que 

la situació financera i econòmica de la Generalitat de Catalunya s'ha trobat pitjor del 

que s'esperava o no tan ben quantificada, malgrat que ja s'intuïa que no era molt bona. 

Diu que davant d'aquesta situació calia prendre una decisió impopular i senzilla, en el 

sentit que s'aplica un cànon i es recuperen alguns euros, que són evidentment 

insuficients, però, com ha dit abans, creu que es tracta d'una solució puntual i que, 

quan es parli de la sanitat pública que hi ha d'haver en el nostre país, quin ha de ser el 

model de finançament i amb quines prioritats i actuacions, serà el moment de parlar 

també dels sistemes de copagament directes o indirectes. Afegeix que serà en aquell 

moment quan el GMICV-EA defensarà un sistema o un model en el que les taxes no 

tenen sentit.  

Comenta que en aquest moment, tenint en compte al situació econòmica de la 

Generalitat de Catalunya i amb un Pressupost prorrogat, era difícil trobar cap més 

bona solució, i potser la imaginació no ha donat per més.  

Espera que aquesta mesura duri el mínim de temps possible i que s'adoptin les 

decisions vertaderament estructurals que necessiten el sistema sanitari i el de 
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polítiques socials en el nostre país per poder ser, a més de sostenibles, millorables i 

transformadors.  

 

El senyor Fontdevila i Subirana diu als presents que hauran notat—al marge del fet 

que hi estiguin d'acord o no—que durant els primers mesos de govern catalanista i de 

progrés es comencen a emprendre tot un seguit d'iniciatives legislatives, hi ha una 

voluntat de transformar alguns aspectes, com ara, els horaris comercials, les grans 

superfícies, la internacionalització de la llengua catalana, les seleccions esportives 

catalanes, i el programa de barris, destinat als barris més desfavorits, entre d'altres. 

Manifesta que aquestes iniciatives acostumen a tenir un denominador comú, que és un 

finançament insuficient, i per tant, creu que quan es parli del «centimet» de la sanitat, 

malgrat que entén l'opinió del senyor Javaloyes, en el sentit que la sanitat catalana no 

necessita més impostos i que amb aquest ingrés no se solucionarà el problema, vol 

recordar-li que el problema que pesa, més que el del «centimet» de la gasolina, és el 

fet que anualment ens drenen 12.000.000.000 d'euros (que corresponen a 2 bilions de 

pessetes), que surten de Catalunya i que no tornen. Diu que això és molt més 

insatisfactori.  

Recorda que s'ha comentat que tenint en compte l'envelliment de la població que s'ha 

produït a Catalunya així com l'arribada dels nouvinguts, la sanitat catalana necessita 

600.000.000 d'euros addicionals cada any. 

Diu que això no se solucionarà amb el «centimet» de la gasolina, ja que amb aquesta 

mesura només se'n recuperaran 64—sempre que els conductors continuïn comprant la 

mateixa quantitat de gasolina que fins ara—però, malgrat ser conscients que aquests 

diners no cobriran la despesa de la sanitat ni tampoc es corregirà el dèficit fiscal del 

nostre país, creu que s'haurien de tenir en compte dos conceptes: per una banda, cal  

intentar ajustar tan bé com sigui possible alguns sectors socials que avui es veuen 

perjudicats per aquesta decisió, com són ara els transportistes i els agricultors; i, per 

una altra, cal posar sobre la taula el concepte que pot tenir la gasolina de taxa, com els 

impostos que graven el tabac, que tenen un puntet de luxe. Diu que això correspondria 

al «centimet» de la sanitat, en tant que, de fet, aquest bé és finible i, per tant, creu que 

ajuda una mica a la reflexió. 

Insisteix, doncs, en afirmar que el «centimet» no reflota la balança fiscal del nostre 

país, però, com a mínim, fa rumiar. 

Diu que, per això, el GMERC no pot votar afirmativament la proposició, entén que no 

es tracta que la sanitat catalana necessiti més impostos, i es compromet públicament 

en aquesta sessió a revisar immediatament aquest impost sobre els carburants quan 

entri en vigor el nou model de finançament que necessita el nostre país.  

Afegeix que, fins a aquell moment, el GMERC treballarà sobre aquest tema i, quan 

circuli en cotxe també acabarà pagant el «centimet sanitari».  

 

El senyor Irujo i Fatuarte diu que el GMS també rebutjarà aquesta proposició, 

presentada pel GMPPC, perquè, malgrat que ningú és aliè al fet que la decisió 

d'aplicar el recàrrec de 2,4 cèntims per litre sobre el preu de la gasolina no és una 

solució ideal i, encara menys, recomanable a llarg termini, per finançar l'enorme dèficit 

sanitari que té Catalunya. 

Afirma—tal com ho ha fet el senyor Fontdevila—que amb la recaptació que es pugui 

fer com a conseqüència de l'aplicació d'aquest recàrrec sobre l'impost, a partir de l'1 

d'agost, s'obtindran entre 60 i 80 milions d'euros, import que està molt lluny de 

l'enorme dèficit milionari que té la sanitat catalana.  
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Afegeix que amb aquesta mesura no s'està fent ús d'una figura impositiva de la que no 

es pugui disposar, i, a més, es tracta d'una mesura excepcional, que té caràcter 

d'emergència, i que és raonable aplicar d'acord amb la magnitud que té el dèficit 

sanitari del sistema públic català.  

Diu que s'està utilitzant, d'aquesta manera, un dels trams autonòmics d'un impost que 

la Generalitat de Catalunya té la potestat de poder modificar, cosa que suposa fer ús 

de la corresponsabilitat fiscal que tant s'havia citat, consistent en que cada Comunitat 

Autònoma recapti el que consideri convenient en ús de la seva capacitat normativa.  

Puntualitza al senyor Javaloyes que aquest recàrrec no s'aplica només a Catalunya 

sinó també en altres Comunitats Autònomes com són ara Madrid, Galícia i Astúries, i 

explica que el govern central, l'any 2002, va aprovar gravar amb 2,4 cèntims per litre, 

en el seu tram de l'impost del detall, alguns hidrocarburs.  

Diu que la reflexió que ha fet el senyor Fontdevila és acurada i que la Generalitat de 

Catalunya ha fet una definició d'aquest recàrrec amb un replantejament de continuïtat, 

un cop s'hagi negociat i entri en vigor el nou finançament.  

Afegeix que és evident que aquest nou finançament ha de basar-se en la previsió del 

nombre real de població protegida, a la que s'està prestant servei en aquest moment, 

cosa que ara no existeix, i en una aportació del fons de cohesió sanitària molt més 

elevada de la que està rebent en aquest moment la sanitat catalana.   

Diu que, quan entri en vigor un nou sistema de finançament, segurament aquest 

recàrrec deixarà de tenir la finalitat que té actualment i que personalment interpreta 

que es tracta d'una mesura transitòria i no permanent. 

Manifesta també que és impossible plantejar-se mesures d'eficiència global del 

sistema que tinguin una traducció tan immediata com la introducció d'aquest recàrrec, 

i, que, per tant, és evident que no és ni pretén ser una solució al dèficit sanitari, sinó 

una mesura d'urgència, segurament amb caràcter excepcional, per pal.liar l'enorme 

dèficit que experimenta la sanitat.  

Comenta que les mesures d'eficiència són, entre d'altres, les que s'han esmentat 

durant el debat de l'anterior proposició. 

Per acabar, exposa algunes dades sobre les despeses que fan els diferents 

departaments. Així, explica que els departaments de Sanitat i d'Ensenyament 

continuen essent els que tenen un major pes pressupostari, i diu que entre aquest dos 

departaments, es produeix un augment de més d'un punt sobre el conjunt de la 

despesa, fins a situar-se en un 52,8 per 100 del pressupost global de la Generalitat de 

Catalunya.  

Diu que això significa que, malgrat que s'apliqui aquest recàrrec, el Departament de 

Sanitat, conjuntament amb el d'Ensenyament, en una època de restricció o de 

dificultats econòmiques, han vist créixer el seu Pressupost per sobre de la resta de 

Departaments. 

 

El senyor Vives i Portell planteja, com a nou element del debat, el concepte de 

justícia social, i manifesta al respecte que l'aplicació d'un impost indirecte com aquest 

sobre un bé de consum massiu, com són els hidrocarburs, ocasiona injustícia social, ja 

que no paga més qui més té, sinó tothom indistintament, qualsevol que sigui el seu 

poder adquisitiu. 

Diu que aquesta mesura no correspon a un govern d'esquerres o progressista, sinó 

més aviat a un altre tipus de tendència política. 

Entén, per tant, que des d'aquest punt de vista filosòfic, aquesta mesura és un 

contrasentit gravíssim. 
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Així mateix, quant als hidrocarburs, fa notar que s'està parlant d'un sector que no 

només és de consum massiu, sinó que, a més, experimentarà una inflació gravíssima, 

fruit de l'augment que ha tingut el cru en els darrers mesos, amb la qual cosa els 

sectors productius tan importants com el del transport i el del taxi, així com les 

persones que utilitzen el seu vehicle per guanyar-se la vida, es veuran durament 

castigats.   

Afirma, per tant, que aquesta mesura suposa un atac frontal a l'economia productiva.  

Diu, doncs, que en el fons, s'està buscant una solució d'urgència, que es pot entendre 

des de la perspectiva de l'enorme dèficit que té la sanitat, respecte el qual la necessitat 

d'aplicar mesures condueix a implantar les que siguin urgent i puguin apaivagar la 

situació, en un moment determinat. Creu, però, que cal tenir en compte que, al final, 

les conseqüències que pot provocar aquesta mesura, depenent del temps que es tardi 

en aplicar-les, poden ser molt negatives per al país, en general. 

Opina que, des d'aquest punt de vista, la mesura no és encertada i, a més, vista des 

de fora, sembla que s'hagi adoptat amb un cert grau d'improvisació, ja que quan 

s'anuncia la posada en marxa d'una mesura com aquesta ja se sap que alguns sectors 

contestaran immediatament, exposant arguments de fons. 

Per això, creu que hauria estat bé que la consellera hagués tingut un contacte previ 
amb els sectors afectats, fins i tot, pactant amb ells d'antuvi alguna condició per poder 
aplicar la mesura, ja que potser al final s'haurà d'acabar establint pactes quan es vegi 
la situació d'inflació en què es trobaran aquests sectors, en el sentit d'aplicar 
excepcions. 
Diu que està clar que la sanitat no es pot continuar finançant com s'ha fet fins ara i que 
cal buscar solucions, però no s'estendrà més sobre aquest aspecte perquè ja se n'ha 
parlat molt anteriorment.  
Manifesta que tots podrien dir moltes coses al respecte i, fins i tot, fer un «brain storm» 
sobre aquest tema, però en realitat acabarien trobant figures impositives de la 
competència de la Generalitat de Catalunya que resultessin menys desiguals, des del 
punt de vista social i menys gravoses des del punt de vista econòmicament global del 
país.  
Creu, per tant, que valdria la pena que aquesta reflexió la fes la Conselleria, un cop 
hagués elaborat un estudi acurat, més enllà de la urgència en l'aplicació d'aquesta 
mesura, que el GMCiU considera que no s'hauria d'aplicar.  
Per últim, anuncia el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició.  
 

El senyor Javaloyes i Vilalta aclareix al senyor Irujo que ell no ha dit en cap moment 

que el GMPPC estigués en contra d'aquesta taxa ni que això estigués molt mal fet, ans 

al contrari, el seu grup hi està a favor, com a concepte. Creu, però, que ara no és un 

bon moment per aplicar aquesta mesura, perquè els 60 o 80 milions d'euros, que  

s'obtindran de l'aplicació d'aquest recàrrec suposen un import molt elevat. 

Fa notar que els qui defensen aquesta mesura reconeixen que aquesta quantitat no 

servirà per reduir el dèficit dels 3.000 milions d'euros que hi ha en aquest moment.  

Diu, doncs, que malgrat que no disposa d'una solució màgica a aquest problema, està 

clar que amb l'aplicació del recàrrec sobre la gasolina no se soluciona. 

Manifesta que si es plantegen mesures globals encaminades a modernitzar la gestió 

de la sanitat serà possible reduir despeses i dèficits, sense que calgui aplicar 

recàrrecs. 

Manifesta que els recàrrecs cal fer-los quan sigui el moment apropiat i no quan es té 

una necessitat recaptatòria, com en aquest cas, ja que, això provoca que se'n 

ressenteixin les economies productives que depenen de la gasolina, i hagin de 

repercutir aquest cost en el mercat, ja que a Catalunya encara hi ha un mercat obert. 
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És conscient que per moltes reflexions i argumentacions que exposi en aquest debat 

no aconseguirà que els grups municipals canviïn de criteri ni d'intenció de vot, perquè 

alguns d'ells ja han manifestat la seva postura contrària a aquesta mesura, a la que 

donen suport pel seu caràcter provisional. 

Creu que l'Administració ha d'actuar seriosament i coherentment amb la ciutadania i ha 

d'evitar aplicar un recàrrec o un impost amb l'única intenció de recaptar, sense saber 

què farà amb aquest diners, ja que els ciutadans sí que saben què se n'hauria de fer.  

 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 14 vots negatius (8 GMS, 2 GMICV-EA 
i 4 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPPC). 
 
7.8 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC RESPECTE A L'ACTUACIÓ 

D'AQUEST AJUNTAMENT EN ELS PROBLEMES DE SALUBRITAT QUE 
AFECTIN A LA CIUTADANIA EN GENERAL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atès que és obligació de l'Ajuntament el manteniment i millora de la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïnes. 
 
Atesa la necessitat de pal.liar els efectes negatius, que poden originar brots i focus de 
malalties. 
 
Atesa l'obligatorietat de l'administració de vetllar per la salut i el benestar de la 
població, en general. 
 
Atès que ordenances municipals ens emparen, i lleis d'administració superiors 
(autonòmica i del Govern Central) ens comminen a portar-ho a terme sense dilacions. 
 
Atès a fets públics darrerament com la propagació d'una plaga de paparres i no voler 
intervenir-hi adduint que es tracta d'una propietat privada. 
 
Atès que accidents de trànsit en xamfrans sense l'adequada visibilitat, perquè són 
selves de matolls, que no permeten la conducció en condicions i que són focus 
d'accidents. 
 
PROPOSEM 
 
Davant de la demanda de ciutadans i constatat per la unitat de Salut de l'Ajuntament 
de Manresa i de la Policia Local, o Mossos d'Esquadra—si escau—en la que es 
reafirmi que:  
 
— Hi ha un problema de salut derivat per plagues d'insectes—de la tipologia que sigui. 
 
— Un problema de neteja de solars, els quals són focus de rates i altres animals. 
 
— Un problema de manca de visibilitat per als conductors que poden i provoquen 

accidents de trànsit. 
 
— L'Ajuntament exigirà a la propietat la resolució del problema en un màxim de 5 dies, 

i passat aquest termini de temps i si la propietat no ho ha fet, serà l'Ajuntament qui, 
amb diligència judicial, procedirà a intervenir i arranjar i solucionar el problema 
detectat; i tot seguit repercutirà a la propietat els costos de dita intervenció, amb 
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independència total de les possibles sancions econòmiques de la que es sigui 
responsable." 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta explica que la proposició fa referència a alguns solars 

de la ciutat la mala conservació dels quals provoca que suposin un perill, no només 

des del punt de vista de la salubritat pel risc d'infeccions que hi ha, sinó també perquè 

es redueix visibilitat als conductors. 

Comenta que el GMPPC ha presentat aquesta proposició, com a conseqüència de la 

informació que es va publicar a la premsa, on s'explicava que l'Ajuntament de Manresa 

no podia actuar sobre aquest problema perquè els terrenys eren de propietat privada. 

Creu que, quan es fa públic un tòpic com aquest, és necessari trencar-lo també 

públicament i actuar al respecte.  

Acaba demanant el vot afirmatiu a la proposició. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte diu al senyor Javaloyes que, malgrat no està en desacord 

amb el que es diu en la proposició, l'equip de govern i ell, com a regidor de Salut, 

consideren que el que en ella es proposa ja s'està fent. 

Exposa també una discrepància respecte a un dels punts de la proposició que diu: 

«L'Ajuntament exigirà a la propietat la resolució del problema en un màxim de 5 

dies...». Ignora d'on prové aquest termini, suposa que el GMPPC deu tenir alguna 

bona raó per proposar-lo, però ell explicarà a continuació la situació d'aquesta qüestió 

perquè quedi clar el motiu pel qual l'equip de govern rebutja aquesta proposició. 

Comença dient que es poden donar dos supòsits: un solar afectat per una plaga 

d'insectes o de rates, com en aquest cas; o un domicili que estigui tancat i en el qual hi 

hagi també, suposadament, una plaga d'insectes, que afecti a una comunitat de veïns. 

Explica que quan es produeix una situació com aquesta en un solar públic, 

l'Ajuntament actua amb la màxima celeritat possible, és a dir, el mateix dia que rep 

l'avís de l'existència d'una plaga; i que si es tracta d'un espai privat, tant si és un solar, 

com un habitatge, al que l'Ajuntament no hi té accés, primerament demana autorització 

al propietari, per comprovar si realment existeix la plaga, tasca que fa l'inspector 

sanitari municipal, acompanyat d'un agent de la Policia Local. 

Continua explicant que si el tècnic sanitari confirma l'existència de la plaga, 

l'Ajuntament incoa un expedient sanitari i atorga un termini màxim de 10 dies al 

propietari, perquè solucioni el problema.  

Aclareix que la normativa reguladora d'aquesta matèria no preveu cap termini màxim 

per realitzar aquesta neteja i explica que el departament dels Serveis a les Persones 

pren, en aquests casos, com a referència, la llei de procediment administratiu, que 

atorga el termini màxim de deu dies al propietari perquè dugui a terme les 

intervencions necessàries. 

Afegeix que aquest termini li sembla raonable i que en el cas que el propietari no 

compleixi amb aquesta obligació, l'Ajuntament fa una execució subsidiària de la neteja, 

prèvia ordre judicial, i reverteix el cost d'aquesta actuació al propietari. 

Diu que, per això, considera que el que s'exposa en la proposició ja s'està fent i que 

podria presentar casos en què s'ha actuat amb la seqüència que ha descrit; per tant, 

creu innecessària la proposició.  

 

El senyor Vives i Portell manifesta que el GMCiU votarà afirmativament la proposició 

perquè considera que l'esperit amb què es presenta, més enllà dels detalls que ha 

comentat el senyor Irujo—encertadament, en la seva opinió—és bàsicament el de 

reivindicar o reafirmar el que es vol fer—com deia el GMPPC—o el que s'està fent—
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com deia el senyor Irujo, en nom de l'equip de govern—però, en tot cas, també 

responent a una notícia que es va publicar fa uns dies en relació amb l'existència d'una 

plaga determinada. 

Opina que és bo que l'Administració i, en aquest cas, l'Ajuntament de Manresa 

reivindiquin que fan les coses d'una manera determinada i que, de la mateixa manera 

que es dóna publicitat a situacions que poden generar un cert desconcert o, fins i tot, a 

rumors que no tenen cap fonament, cal que l'Ajuntament ratifiqui que té capacitat de 

reacció i que fa coses que estan pautades, com ha explicat el senyor Irujo. 

Diu que el GMCiU hauria pogut transaccionar respecte al nombre de dies i a si s'aplica 

la llei de procediment administratiu, però, com que l'esperit de la proposició i, fins i tot, 

el text coincideixen amb el que ja estan duent a terme aquesta Administració, no veu  

perquè no la poden votar afirmativament tots els grups.  

Diu, però, que entén la discrepància i reitera la posició del GMCiU en el sentit de votar 

afirmativament la proposició. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor Irujo que pot arribar a entendre la qüestió 

del termini, però aclareix que el termini de cinc dies que el GMPPC proposa no es 

comptaria des del moment en què l'Ajuntament rep l'avís, sinó des del moment en què 

la unitat de Salut de l'Ajuntament, la Policia Local o qualsevol altre autoritat constata 

l'existència d'un problema de salubritat. 

Comenta que és en aquest moment que l'Ajuntament hauria d'avisar al propietari 

afectat, perquè en el termini de cinc dies, encara que no estigui completament 

solucionat el problema, faci tot el que calgui per aconseguir-ho. 

Ignora si això funciona així o no, i diu que en cas que sigui així se n'alegra, però, 

malgrat això, no retira la proposició, perquè si l'Ajuntament actua d'aquesta manera 

deu ser des de fa poc temps, ja que en moltíssimes ocasions durant els anys que porta 

de regidor d'aquesta Corporació municipal, s'han donat casos en què els veïns ha 

manifestat que l'Administració no ha actuat argumentant que es tractava d'una 

propietat privada, al marge del termini. 

Diu que, com que l'equip de govern no canviarà el seu posicionament, perquè no 

considera aquesta situació com a un problema i, a més, ja actua en aquesta direcció, 

espera que ho continuï fent, perquè, quan es produeixi una situació que s'aparti de 

l'actuació que declara fer l'Ajuntament de Manresa, ell li ho comunicarà a l'equip de 

govern, perquè ho tingui en compte.  

 

El senyor Irujo i Fatuarte matisa que no es tracta de rebutjar una proposició pel 

simple fet de fer-ho, sinó que la raó és que l'Ajuntament ja està actuant de la manera 

que es proposa en aquests tipus de casos.  

Creu, per tant, que no és apropiada una proposició on es proposa dur a terme unes 

actuacions que ja s'estan fent. 

Manifesta també que és possible que en algunes ocasions els veïns presentin queixes 

verbals respecte a la possibilitat que en un pis tancat—per tant, en una propietat 

privada tancada—hi hagi una plaga d'insectes. 

Diu que l'actuació de l'Ajuntament de Manresa en aquests casos, és demanar a la 

persona que ha formulat la queixa o denúncia que la presenti per escrit, ja que, en cas 

que aquesta Administració hagi de sol.licitar al Jutjat una ordre per poder entrar en el 

domicili en qüestió, per comprovar l'existència de la plaga i realitzar, posteriorment, la 

desinfecció o desinsectació, aquesta petició no reeixirà si no parteix d'una denúncia 

prèvia d'algun veí afectat. 
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Afirma, per tant, que el que està exposant el GMPPC respon, en alguns casos, al 

desconeixement dels ciutadans de la normativa que ha d'aplicar l'Ajuntament i del 

procediment administratiu que ha de dur a terme per entrar en un domicili privat; i, en 

d'altres, les queixes dels ciutadans només es formulen verbalment. 

En el mateix sentit, exposa que l'1 de juny es va rebre una trucada telefònica en el 

servei 010 de l'Ajuntament denunciant l'existència d'una plaga de paparres en un 

domicili del carrer del Bisbe Perelló, i que no es va poder accedir a l'esmentat pis, 

perquè es tracta d'una propietat privada tancada i la denúncia no es va formular per 

escrit. 

Insisteix, doncs, en què no es tracta d'un problema de desídia o de no voler actuar, 

sinó d'incapacitat per poder-ho fer. 

 

Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 15 vots negatius (9 GMS, 2 GMICV-EA 

i 4 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPPC). 

 

7.9 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT ALS 
PROBLEMES DE SEGURETAT VIÀRIA EN ELS CARRERS QUE ENVOLTEN 
L'ESPAI CONEGUT COM A "ILLA VERDA". 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 17 de juny del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atès l'existència de greus problemes de seguretat viària en els carrers que envolten 
l'espai conegut com 'l'Illa Verda' (i.e. carretera de Santpedor d'entrada al nucli urbà de 
la ciutat de Manresa i carrer Pep Ventura, així com les interseccions amb els carrers 
Amadeu Vives i Santa Joaquima) per causa del seu traçat, manca de senyalització 
adient, manca de voreres a la carretera de Santpedor i lamentable estat de 
conservació de la calçada i les voreres del carrer Pep Ventura. 
 
Atès que el traçat de la carretera de Santpedor d'entrada al nucli urbà de Manresa 
afavoreix que un gran nombre d'individus aprofiten per accelerar i avançar en les 
corbes deixant anar els seus vehicles (cotxes, furgonetes i motos) a tota velocitat, fins 
arribar al primer semàfor, situat a la carretera de Santpedor cruïlla amb el carrer 
d'Enric Morera. 
 
Atès que les corbes de la carretera de Santpedor, des de la cruïlla amb el carrer de 
Sant Joaquima fins arribar al semàfor situat a la carretera de Santpedor cruïlla amb el 
carrer d'Enric Morera, no permet que els conductors tinguin prou visibilitat del traçat de 
la carretera ni de la circulació, vianants i elements estranys que poden trobar-hi. 
 
Atès que la incorporació al carrer Pep Ventura i a la carretera de Santpedor, des del 
carrer Amadeu Vives afavoreix maniobres perilloses com els anomenats 'trompos' i 
acceleracions espectaculars de pujada pel carrer Pep Ventura, que posa en perill els 
vianants així com els vehicles estacionats. 
 
Atès que el lamentable estat de conservació de la calçada del carrer Pep Ventura 
obliga als vehicles a fer maniobres estranyes e imprevistes, que posen en perill la 
resta de circulació viària, els vianants i els vehicles estacionats al carrer. 
 
Atès que el nombre de vianants que transita per aquests carrers augmenta dia a dia 
pels nous habitatges que s'han construït i s'estan construint, hores d'ara, a l'Illa Verda, 
com pel fet que és pas obligat per anar-hi tant al parc de l'Agulla com al Gimnàstic 
Parc. 
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Atès que el perill d'aquest indret és més que palès, com ho demostra que ens els 
últims sis mesos l'Ajuntament hagi tingut coneixement de 4 accidents de circulació en 
les esmentades vies i en les interseccions amb els carrers Amadeu vives i Santa 
Joaquima. 
 
Atès que al manca de voreres i el mal estat de conservació de les existents, així com 
la manca de senyalització i semàfors a la zona, fa molt perillós per als vianants creuar 
la carretera de Santpedor i els carrer Pep Ventura, Sant Joaquima i Amadeu Vives. 
 
Atès que aquesta conducció temerària, afavorida pel traçat i la manca de senyalització, 
comporta un nivell de soroll excessiu per a tots els veïns de l'Illa Verda i de les cases 
del seu voltant (Passatge Pep Ventura). 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió 
 
PROPOSA:  
 
Primer. Que durant aquest any 2004 s'instal·li un conjunt de semàfors en la cruïlla que 
formen els carrers Santa Joaquima, Pep Ventura i carretera de Santpedor, amb la 
finalitat (I) d'alentir la velocitat dels vehicles que s'incorporen al nucli urbà de Manresa 
per la carretera de Santpedor; (II) evitar les perilloses, innecessàries i molestes 
acceleracions dels cotxes, que deixen la ciutat per la via del carrer de Pep Ventura; 
(III) permeti la incorporació segura a la carretera de Santpedor, en els seus dos sentits 
de marxa dels vehicles que pugen pel carrer de Santa Joaquima; i (IV) que els 
vianants puguin creuar aquesta cruïlla d'un carrer a l'altre sense perill (veure croquis). 
 
Segon. Que, donada l'excessiva velocitat dels vehicles, es col·loqui tanmateix i dins 
aquest any, dos trams de ferm sobre elevat (plataforma com l'existent a l'entrada del 
nucli urbà de Santpedor) un a mitja alçada de la corba de la carretera de Santpedor i 
un altre al carrer Pep Ventura (veure croquis). 
 
Tercer. Que dins d'aquest any 204 es doti la carretera de Santpedor de voreres 
adients i es reparin i/o refacin les voreres del carrer Pep Ventura i Santa Joaquima. 
 
Quart. Que dins d'aquest any 2004 es repari i asfalti el carrer de Pep Ventura."  
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A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, GMERC, 
GMICV-EA, GMCiU i GMPPC a la proposició, que, transcrita, diu el següent:  
 
"La Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament estudiarà les mesures de 
senyalització més adients (entre elles les que es proposen en el croquis annex a la 
proposta), en el sentit de reforçar la senyalització de trànsit per aconseguir reduir la 
velocitat dels vehicles i una més gran seguretat per a vianants i conductors a tot el 
sector. 
 
L'Ajuntament requerirà a la Diputació de Barcelona a que millori la senyalització dels 
trams de la carretera de Santpedor de la seva competència en la línia de les mesures 
que decideixi la Ponència Tècnica de Circulació. I també a que millori l'espai destinat a 
vianants un cop s'acabin les obres que actualment es fan de millora del parc i de 
l'entorn de la Masia de Can Font. 
 
Finalment, l'Ajuntament redactarà i executarà el projecte de reforma del carrer Pep 
Ventura, un cop estiguin enllestides les obres d'un mur de contenció del carrer que 
executa la promotora d'uns habitatges que s'hi estan construint i que també ha 
d'enllestir una vorera perimetral de cinc metres d'amplada."  
 
El senyor Martínez Conde explica que el GMCiU pretén amb aquesta proposició 

donar sortida a un punt que considera com a punt negre de la seguretat viària a 

Manresa i de la mobilitat dels ciutadans.  

Diu que l'entrada a Manresa per la carretera de Santpedor és una via molt ràpida, que 

alguns conductors utilitzen per fer curses i que ell ha vist alguna vegada fer 

avançaments de dos i tres cotxes alhora i fer els revolts de manera que recorden la 

"chicane" del circuit de Montmeló. 

Afegeix que l'existència de revolts i la manca de voreres en aquell tram posa en perill a 

les persones que es dirigeixen al bosc de Can Font, on cada vegada hi van més 

persones a passejar-hi a peu i en bicicleta.  

Diu que l'únic semàfor que frena la velocitat dels vehicles és el que està situat a la 

cruïlla del carrer de Lluís Millet i que des del pont situat al carrer de Santa Joaquima 

fins al carrer de Lluís Millet hi ha més de mig quilòmetre de baixada contínua i 

d'acceleració. 

Manifesta, així mateix, que al carrer de Pep Ventura, de sortida a Manresa, els 

vehicles que giren pel carrer d'Amadeu Vives comencen una acceleració espectacular 

per pujar la pendent i incorporar-se finalment a la carretera de Santpedor.  

Diu que el fet que l'asfalt d'aquest carrer estigui en aquest moment en molt mal estat i 

que el clavegueram sobresurti gairebé un pam de la resta del paviment provoquen que 

en aquesta acceleració els vehicles facin maniobres realment perilloses. Afegeix que, 

més d'una vegada, s'ha produït la situació que els cotxes han pujat sobre les voreres. 

Així mateix, comenta que, com que el pas de vianants està molt a prop de la cruïlla 

amb el carrer d'Amadeu Vives, les persones que han de creuar el carrer de Pep 

Ventura puguin tenen dificultats per veure i esquivar els cotxes que s'hi incorporen a 

excessiva velocitat, en la seva opinió i en la dels veïns d'aquella zona. 

Diu que, per tot això, el GMCiU creu que s'haurien d'adoptar un seguit de mesures, 

que siguin realment efectives, i que la plataforma sobreelevada que existeix a l'entrada 

del municipi de Santpedor n'és una. 

Comenta que la senyalització horitzontal que existeix en general en els carrers i que 

també hi és a la carretera de Santpedor, en la cruïlla amb el carrer d'Amadeu Vives i 

Pep Ventura, no serveix de res. Diu que els conductors desobeeixen aquesta 

senyalització sempre que poden. 



 114 

Diu que l'objectiu de proposar la instal.lació de semàfors en la cruïlla del carrer de 

Santa Joaquima és intentar reduir la velocitat, però creu que malauradament sovint 

tampoc es fa cas a la senyalització vertical. Comenta que una prova d'aquesta 

afirmació és que molts conductors no s'aturen en el semàfor que està situat a la 

carretera de Santpedor, en el pas de la urbanització de Pineda de Bages, que és del 

tipus que va canviant, perquè saben que la virtualitat d'aquest semàfor és mínima i 

amb ells no s'aconsegueix l'objectiu de reduir la velocitat excessiva i, per tant, evitar el 

risc per als vianants i la resta d'usuaris de la carretera.  

Diu que el fet que s'hagi presentat una esmena conjunta de tots els grups municipals 

demostra que tots són conscients de l'existència d'aquest punt negre.  

Manifesta que el GMCiU proposa que es dugui a terme aquesta actuació i que, un cop 

adoptat l'acord i estudiat per la Ponència Tècnica de Circulació, s'executi el més aviat  

possible. 

 

La senyora Mas i Pintó diu que és evident que en aquest punt de la ciutat existeix un 

problema circulatori, que s'ha agreujat darrerament, perquè està situat en un sector 

que s'està poblant cada vegada més i perquè els carrers que hi donen suport no tenen 

les característiques adequades, ja que són espais molt amples i amb unes dimensions 

inadequades o que tenen poc a veure amb les dels carrers tradicionals de la ciutat. 

Diu que aquestes circumstàncies propicien que es circuli per aquest sector a una 

velocitat excessiva.  

Manifesta que és evident que cal fixar tot un seguit de mesures, però creu que cal fer-

ho sense improvisacions i cal que siguin tècnicament contrastades. 

Explica, respecte a les mesures, que, com a pas previ, s'ha instal.lat un radar, per 

detectar quina és la incidència que poden arribar a tenir aquest tipus de mesures.  

Diu que l'equip de govern creu que una bona part d'aquestes intervencions han de 

venir acompanyades d'un replanteig de la secció dels carrers. 

Comenta que aquests carrers tenen una amplada excessiva i que s'ha demostrat que 

el millor controlador de la velocitat és l'amplada dels vials, per tant, com més estret és 

el vial més es condiciona la velocitat. 

Diu que, per això, s'ha reduït l'amplada d'alguns carrers de la ciutat fins al punt que els 

conductors es veuen obligats a circular a la velocitat establerta per al nucli urbà. 

Explica que les actuacions sobre les seccions estan relacionades amb actuacions que 

ja estan en curs, obres d'edificació que comporten el replanteig de les voreres i també 

la intervenció en el Parc de Can Font, respecte el qual s'ha de definir el seu límit i el 

recorregut per a vianants, que es preveu que enllaci amb el sector del Parc de l'Agulla.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC dóna suport a l'esmena perquè creu 

que la proposta és encertada i espera que aquest acord sigui efectiu. 

Comenta, però, que, malgrat que no és possible reduir la velocitat dels vehicles sí que 

es pot evitar que els cotxes rellisquin amb la graveta o la terra que hi ha a la calçada, 

que prové del marge lateral del Bosc de Can Font, com a conseqüència de la velocitat 

inadequada a la que circulen. Explica que quan els conductors frenen per reduir la 

velocitat del seu vehicle, a l'alçada dels carrers d'Amadeu Vives, de Pep Ventura i de 

la carretera de Santpedor, es produeix més d'un accident a causa de la graveta que ha 

esmentat. 

No atribueix la culpa d'aquests accidents al mal estat de la calçada, ja que és evident 

que la causa és la velocitat inadequada a la que circulen els vehicles, però creu que 

seria bo que s'intentés mantenir la calçada neta de la graveta i la terra que es 

desplacen del Bosc de Can Font a la calçada arrossegada per les pluges. 
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Demana, així mateix, que la Ponència Tècnica de Circulació es plantegi la possibilitat 

de reduir la velocitat màxima dels vehicles a la ciutat fins els trenta quilòmetres per 

hora. 

 

Sotmesa a votació l'esmena, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. En conseqüència, 
la proposició número 7.9 decau. 
 

8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE UNA PLAGA DE PAPARRES PRODUÏDA 

EN UN IMMOBLE DE LA CIUTAT. 
 

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  

 
"A primers de mes es va fer públic que una plaga de paparres va afectar i afectava a 
un immoble de la ciutat. 
 
S'ha obert un expedient per instruir responsabilitats sanitàries? 
 
S'ha solucionat el problema sanitari als veïns i veïnes afectats?" 
 

El senyor Irujo i Fatuarte respon que ignora a quina plaga de paparres es refereix el 

GMPPC i insisteix en explicar que l'únic que ha trobat al respecte en la documentació 

de l'Ajuntament de Manresa és la trucada a la que s'ha referit anteriorment, respecte a 

la qual no s'ha iniciat cap expedient administratiu, perquè no es va poder comprovar 

l'existència de la plaga en el pis en qüestió, per les raons que també ha explicat abans.  

Diu que la persona que va exposar la queixa no va voler presentar-la per escrit, 

circumstància que impedeix que l'Ajuntament de Manresa pugui realitzar qualsevol 

actuació judicial.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que li sembla correcte el raonament del senyor Irujo, 

en el sentit que la denúncia no es va formular per escrit i que l'únic que li consta a 

l'Ajuntament és la trucada al servei 010, però pregunta si, al marge de la instrucció 

reglamentària i burocràtica d'aquest tema, l'Ajuntament sap si aquest problema sanitari 

està solucionat.  

 

El senyor Irujo i Fatuarte insisteix en explicar que l'Ajuntament no pot actuar sense 

haver comprovat prèviament que un solar, un pis o un local estan afectats per una 

plaga, i que això és impossible de fer si no té permís per accedir-hi. Afegeix que 

l'Administració no pot pressuposar que existeix la plaga, sinó que n'ha de tenir 

constància.  

Diu, per tant, que aquest Ajuntament desconeix si existeix o no la plaga, perquè no hi 

ha manera de comprovar-ho, i que si la persona que va denunciar aquest fet no ho fa 

per escrit, aquesta Administració no pot demanar al Jutjat una ordre d'intervenció en 

un domicili particular.  

 

8.2 PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE EL TALL EN LA LÍNIA TELEFÒNICA 
PRODUÏDA EN LA LLAR D'INFANTS LA GINESTA. 

 

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  
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"A primers de mes la llar d'infants la Ginesta es quedà sense línia telefònica, amb els 
inconvenients que representa el grau d'incomunicació en unes dates de matriculació. 
 
Quan es va restablir la línia telefònica? 
 
Quina va ser la causa que provocà el tall? 
 
Qui és el responsable que va permetre i autoritzar el present tall, sense tenir previst tot 
allò que fos necessari per evitar perjudicis a tercers? 
 
Es pensa exigir responsabilitats a aquells que en són responsables de l'acció?." 
 

La senyora Mas i Pintó respon que la línia telefònica es va restablir el 3 de juny i que 

la causa del tall va ser que en la urbanització de les edificacions de l'Atalaia estava 

prevista la urbanització de la part de la vorera que correspon al carrer de Bertran de 

Castellbell. Diu que per realitzar aquesta intervenció era necessari retirar els pals de 

fusta que aguanten la línia telefònica, cosa que l'empresa constructora va demanar a 

Telefònica que fes. Comenta que, com que Telefònica no va retirar els pals de fusta, 

es va decidir penjar els cables de la línia a la façana de la nova edificació, els quals, 

per causes que es desconeixen, es van desenganxar de la façana i es van trencar. 

Creu que l'Ajuntament no ha d'exigir responsabilitats als qui són responsables 

d'aquesta acció, però demanarà explicacions a Telefònica i informarà de la situació a 

la Generalitat de Catalunya, que és titular de l'equipament de la llar d'infants la 

Ginesta. 

 

8.3 PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT PER A 
LA REHABILITACIÓ DE LA COL·LEGIATA DE LA SEU. 

 

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  

 
"El present any s'acaba el conveni de finançament per a la rehabilitació de la 
Col·legiata de La Seu. 
 
En quin punt es troba la negociació del present conveni amb totes les parts implicades, 
per garantir el futur de les obres? 
 
Queda pendent, per part d'alguna administració de fer efectiva la seva aportació 
econòmica? 
 
Es segueix el pla d'execució del Pla Director de La Seu, en la seva realització, tant a 
nivell de rehabilitació, com a nivell cultural?" 
 

El senyor Fontdevila i Subirana respon afirmativament a la primera qüestió 

plantejada, sobre si s'acaba aquest any el conveni de finançament per a la 

rehabilitació de la Col·legiata de La Seu. 

Respecte al punt en què es troba la negociació del conveni amb totes les parts 

implicades, explica que en la darrera reunió de la reunió de seguiment, que es va 

celebrar dilluns, 26 d'abril, amb representants del Ministeri, de la Diputació de 

Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del Bisbat de Vic i de l'Ajuntament de 

Manresa, es van comprometre a reprendre totes les converses possibles per poder 

tornar a signar un conveni d'aquelles característiques. 
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Diu que, malgrat que tècnicament es començarà des del Bisbat de Vic, l'Ajuntament de 

Manresa portarà aquesta petició a la Diputació de Barcelona—a pesar del fet que 

s'han produït molts canvis en aquella Administració en els darrers mesos—i també 

està pendent d'una entrevista amb el nou director general del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya, senyor Francesc Tarrats. 

Respecte a si queda pendent alguna aportació econòmica d'alguna Administració 

respon que avui mateix el Bisbat de Vic ha contestat a aquest aspecte, amb una fitxa 

tècnica, en la que queda clar que totes les Administracions han liquidat uns 225.000 

euros, per tant, a totes els falten 75.000, llevat d'aquest Ajuntament, que n'ha aportat 

259.000. 

Explica que això és així, perquè aquest Ajuntament treballa amb la fórmula de les 

certificacions d'obres, i, per tant, ja ha pogut pagar amb diners corresponents a 

l'exercici del 2004 parts de certificacions d'obres. 

Suposa que la resta d'Administracions—inclòs el Bisbat de Vic—tenen pendent de 

liquidar l'última aportació d'aquest any, que, com és la darrera, suposa que voldran 

veure les certificacions i potser aquesta vegada seran els últims que pagaran.  

Acaba la seva explicació deixant clar que en aquest any 2004 la Generalitat de 

Catalunya, el Ministeri, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l'Ajuntament de 

Manresa liquidaran els 300.000 euros que es van comprometre a aportar, quan 

finalment es va aprovar el text definitiu. 

Finalment, en resposta a la pregunta sobre si se segueix el pla d'execució del Pla 

Director de La Seu, en la seva realització, tant a nivell de rehabilitació, com a nivell 

cultural, diu que el Pla Director de la Seu durarà uns deu anys, i suposa que els 

presents coincidiran amb ell que els primers quatre anys el pla d'execució s'ha centrat 

en la rehabilitació—cosa que no dubta que fos necessària—i diu que cal que tots 

entenguin que, com a lema, en el proper quadrienni, i en el cas que es puguin tornar a 

reunir 300 milions de pessetes, cal entrar en àmbits de difusió cultural i de turisme, que 

són necessaris per anar rendibilitzant la parròquia i el monument. 

En aquest sentit, espera que l'any 2005 es pugui tornar a signar un nou conveni. 

 

Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 0 hores i 45 
minuts del 22 de juny del 2004, la qual cosa, com a secretari general accidental, 
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya número ............... i correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental Vist i plau 

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 


