
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 16 de 
setembre del 2002. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 8 del Ple de la Corporació, amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 

 
Sr. Joaquim García i Comas 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
Sr. Francesc Caballo i Molina 
Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Pons i Vallès 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Josep Empez i García 
Sra. Anna Torres i García  
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró 
Sr. Josep Maria Subirana i Casas 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general  
 
Sr. Manuel Paz Taboada 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 
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ABSENTS 
 

Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el 
quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot 
seguit al tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que 
s’especifica a continuació: 
 
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 celebrada el 15 de juliol del 2002, que s’ha lliurat 
als regidors, 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 de la sessió ordinària celebrada pel Ple el 15 de 
juliol del 2002 queda aprovada per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE 

LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 I 36, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE JULIOL; 
5, 12, 19, I 26 D’AGOST; I 3 DE SETEMBRE DEL 2002, 
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 
DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Comissió de Govern en les seves sessions núm. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 
36, corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de juliol; 5, 12, 19, i 26 d’agost; i 3 de 
setembre del 2002, respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes 
sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 
22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 
28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’alcalde-
president i els regidors delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del 
RD 2.568/86, de 28 de novembre. 
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A) COMUNICACIONS 
 
2.3 DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE MAIG 
DE 2002, REFERENT AL RECONEIXEMENT OFICIAL DE LA LLENGUA 
CATALANA A LA UNIÓ EUROPEA. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del senyor Joan Rigol i Roig, del 25 de juliol 
del 2002, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia. 
 
2.4 DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA QUE  JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE MAIG 
DE 2002, REFERENT A LA CREACIÓ DE PLACES DE LLARS D’INFANTS 
PÚBLIQUES. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del senyor Joan Rigol i Roig, del 25 de juliol 
del 2002, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia. 
 
2.5 DONACIÓ DE COMPTE DELS ESCRITS DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA I DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA QUE JUSTIFIQUEN 
RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DE 17 DE JUNY 
DE 2002, EN RELACIÓ AMB EL DESACORD AMB EL DECRET DE 
MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DE LA PROTECCIÓ PER 
DESOCUPACIÓ. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit de la senyora Mercè del Río, del 16 d’agost 
del 2002 i de l’escrit del senyor Salvador Lazcoz Cisneros, del 30 de juliol del 
2002, el contingut dels quals queda reproduït en el punt de l’ordre del dia. 
 
2.6 DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE LA 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE JUSTIFICA 
RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL 15 DE 
JULIOL DE 2002 SOBRE CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI AL 
BISBE ANTONI DEIG. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit de la senyora Mercè del Río, del 6 de 
setembre del 2002, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del 
dia. 
 
B) ASSUMPTES CONTENCIOSOS  
 
B.1) PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
 
2.7 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 18 DE JULIOL 

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 682/2002 INTERPOSAT 
PER LA SENYORA ISABEL AIVAR RAYA CONTRA LA DESESTIMACIÓ 
PRESUMPTA DE LA RECLAMACIÓ FORMULADA PER LESIONS COM A 
CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA  A LA CTRA. DE SANTPEDOR. 

 



 4

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria 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 682/2002 
interposat per la Sra. ISABEL AIVAR RAYA contra la desestimació presumpta 
de la reclamació formulada per lesions com a conseqüència d’una caiguda a la 
Ctra. Santpedor, a l’alçada de la Plaça de la Creu, davant la Secció Segona de 
la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució 
impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la 
Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el 
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director 
de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
2.8 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 18 DE JULIOL 

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 252/2002-2A INTERPOSAT 
PER HOTELES OSONA, SL, CONTRA LA RESOLUCIÓ QUE DENEGAVA 
LLICÈNCIA A FAVOR DE FLYING FREE, SL, PER A L’ACTIVITAT DE 
DISCOTECA-SALA DE BALL A LA C-1411, PKM 26,150 (CAN POC OLI). 

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria 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 252/2002-
2A interposat per HOTELES OSONA, S.L., contra la resolució del Tinent 
d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Habitatge de data 20-12-00, que denegava 
llicència a favor de Flying Free, S.L., per a l’activitat de discoteca-sala de ball, 
en el local situat a la ctra. C-1411 d’Abrera a Manresa, pkm. 26,150 (Can poc 
Oli), propietat de l’actor, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució 
impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, tal i com 
preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells 
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-
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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.” 
 
2.9 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 D’AGOST DE 

2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 245/2002-F INTERPOSAT PER LA 
SENYORA MA. PILAR PASTOR CAMPOY CONTRA L’ACORD PLENARI DE 
21-1-02 QUE DESESTIMAVA ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSATS CONTRA LA IMPOSICIÓ, ORDENACIÓ I LIQUIDACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA ANSELM CLAVÉ I DEL 
CARRER URGELL. 

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant el Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 4 de Barcelona 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 245/2002-F interposat 
per la Sra. Ma. PILAR PASTOR CAMPOY contra l’acord plenari de data 21-01-
02, desestimatori dels recursos de reposició interposats contra la imposició, 
ordenació i liquidació de les contribucions especials per a l’execució de les 
obres del “Projecte de remodelació de la Plaça Anselm Clavé i del c/ Urgell” de 
Manresa.  
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la 
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
B.2) ALTRES QÜESTIONS 
 
2.10 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 2 DE JULIOL DE 

2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA 
POLICIA LOCAL NÚM. 573 I 620,  PER TAL DE GARANTIR-LOS LA 
DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 173/2002.  
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El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local 
números 573 i 620, 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 
Judici de Faltes 173/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat 
arran de la seva denúncia d’insults de què van ser objecte per part del Sr. 
AZADINN BELARRAIBI, el dia 20/03/02, a la Plaça Gispert, en l’exercici de llurs 
funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 
de la Llei 16/1991, de Policies Locals. 
 
2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. 
MONTSERRAT MORROS I MARTINEZ, directora de la defensa jurídica en 
judici dels agents de la policia local número 573 i 620, en el Judici de Faltes 
núm. 173/2002. 
 
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
2.11 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 15 DE JULIOL 

DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE 
LA POLICIA LOCAL NÚM. 564, 642, 631, 635 I 520,  PER TAL DE 
GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE 
FALTES 328/2002.  

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local 
números 564, 642, 631, 635 i 520, 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 Judici de Faltes 328/2002, i amb l’objecte de ser part en el 
procediment iniciat arran de la seva denúncia d’insults de què van ser objecte 
per part del Sr. DAVID BERNÉS MARTÍN, el dia 20/05/02, al c/ Sant Joan 
Baptista de la Salle, en l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia 
Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies 
Locals. 
 
2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. 
MONTSERRAT MORROS I MARTINEZ, directora de la defensa jurídica en 
judici dels agents de la policia local número 564, 642, 631, 635 i 520, en el 
Judici de Faltes núm. 328/2002. 
 
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
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2.12 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 15 DE JULIOL 
DE 2002, SOBRE EXECUCIÓ  DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA EL 6 DE 
JUNY DE 2002 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚM. 1 DE 
BARCELONA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 184/2002-
4 INTERPOSAT PER IBORY FINZ, SL I J. EDUARDO BOSCH ALEU  
CONTRA L’ACORD PLENARI DE 21-1-02 QUE APROVÀ L’EXPEDIENT DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
REMODELACIÓ DEL C/ CARRASCO I FORMIGUERA. 

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 6 de 
juny del 2002 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, dins 
el recurs contenciós-administratiu núm. 184/2002-4 interposat per IBORY FINZ, 
S.L. i J. EDUARDO BOSCH ALEU contra l’acord plenari de data 21-01-02 que 
aprovà l’expedient de contribucions especials per a l’execució de l’obra 
anomenada “Projecte de remodelació del c/ Carrasco i Formiguera, entre 
Ginjoler i Primer de Maig”151/2001, que resol acordar la suspensió de l’acte 
administratiu impugnat, prèvia prestació de fiança suficient per part dels actors. 
 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
C) HISENDA 
 
2.13 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL 

TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 12 DE JULIOL DE 2002, SOBRE 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
22/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2002, dins 
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en 
l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació 
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en 
la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.” 
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2.14 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL 
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 5 D’AGOST DE 2002, SOBRE 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
24/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2002, dins 
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en 
l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació 
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en 
la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.” 
 

PRESSUPOST 2002 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2002 
 

ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació Crèdit 
actual 

Augment Baixa Crèdit 
definitiu 

Causes 

121.0.626 Administració general.- Equips per a 
processos d’informació 

47.170 8.000 55.170 Consignació insuficient 

121.0.222.04 Administració general.- Informàtiques 10.218 6.000 4.218 Per atendre partida 121.0.626 

121.0.623.00 Administració general.- Equips comunicació 
dades 

9.000 2.000 7.000 Per atendre partida 121.0.626 

  

  8.000 8.000  

 
PRESSUPOST 2002 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/002 
RESUM PER CAPITOLS 
 
El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 24/2002 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES 

 

  

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.741.164,63

  
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.214.033,11

  
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,17 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37

  
Capítol 4.- Transferències 12.978.350,77 Capítol 4.- Transferències 3.615.774,49

  
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00  

  
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals  13.598.164,31

  
Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34

  
Capítol 8.- Actius financers  1.561.702,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00

  
Capítol 9.- Passius financers  17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers  11.373.716,07

     
TOTAL  .....................................................................   65.998.945,32 TOTAL  ...................………........................................... 65.998.945,32
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2.15 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL 

TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 19 D’AGOST DE 2002, SOBRE 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
25/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2002, dins 
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció i partides de personal, que no superen l’import màxim per 
partida pressupostària de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 
de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 
7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació 
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en 
la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.” 
 

PRESSUPOST 2002 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25/2002 
 

ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació Crèdit 
actual 

Augment Baixa Crèdit 
definitiu 

Causes 

222.0.121 Seguretat. Retribucions complementàries. 1.347.446,68 12.020,24 1.335.426,44 Consignació sobrant 

313.0.162 Despeses socials.- Funcionaris 116.596,00 12.020,24 128.616,24 Consignació insuficient 

322.1.131 Laboral eventual 258.040,00 3.245,00 254.795,00 Consignació sobrant 

322.2.160.00 Seguretat social personal labroal 46.160,00 1.220,00 47.380,00 Consignació insuficient 

322.4.131 Laboral eventual 31.860,00 1.450,00 33.310,00 Consignació insuficient 

322.4.160.00 Seguretat social personal labroal 12.615,00 575,00 13.190,00 Consignació insuficient 

413.4.226 Promoció de la salut 14.279,00 150,00 14.129,00 Consignació sobrant 

413.6.226 Programa de drogodependències.Despeses 
diverses 

1.509,61 150,00 1.659,61 Consignació insuficient 

   

  15.415,24 15.415,24  

 
PRESSUPOST 2002 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25/002 
RESUM PER CAPITOLS 
 
El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 25/2002 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES 

 

  

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.741.164,63

  
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.214.033,11

  
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,17 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37

  
Capítol 4.- Transferències 12.978.350,77 Capítol 4.- Transferències 3.615.774,49

  
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00  
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Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals  13.598.164,31

  
Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34

  
Capítol 8.- Actius financers  1.561.702,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00

  
Capítol 9.- Passius financers  17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers  11.373.716,07

     
TOTAL  .....................................................................  65.998.945,32 TOTAL  ...................………........................................... 65.998.945,32

 
D) ASSUMPTES VARIS 
 
2.16 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 26 DE JULIOL 

DE 2002, SOBRE SUBSTITUCIÓ, PER ABSÈNCIA, DEL TITULAR DE 
L’ALCALDIA,  DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 28 DE JULIOL I 
EL 18 D’AGOST, AMBDÓS INCLOSOS. 

 
El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la 
següent: 
 
“PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular, la 
totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel tinent 
d’alcalde corresponent, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al 
titular, conforme s’especifica a continuació: 
 
a) Durant el període del 28 de juliol al 4 d’agost de 2002, ambdós inclosos, 

assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d’alcalde accidental, el 
primer tinent d'alcalde, senyor Joaquim Garcia i Comas. 

 
b) Durant el període del 5 al 18 d’agost de 2002, ambdós inclosos, assumirà 

les funcions de l’Alcaldia, amb caràcter d’alcalde accidental, el segon tinent 
d’alcalde, senyor Ramon Fontdevila i Subirana, atesa l’absència temporal 
durant aquest període del primer tinent d’alcalde. 

 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al primer i segon tinents d'alcalde, 
senyors Joaquim Garcia i Comas i Ramon Fontdevila i Subirana. 
 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera 
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 
l'ajuntament, als efectes corresponents.” 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
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3.1.1 ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA D’UNA PORCIÓ DE 

TERRENY UBICADA A L’ALÇADA DEL CARRER PIRINEU, 85, QUE FORMA 
PART DE L’IMMOBLE MUNICIPAL ANOMENAT PARC DE 
PUIGBERENGUER I ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL 
CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, de l’11 de juliol 
del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per decret de l'alcalde president de data 10 de maig de 2002 es va 
incoar expedient de desafectació a l'ús públic de la següent porció de terreny 
ubicada a l'alçada del carrer Pirineu número 85 (s'acompanya plànol): 
 

- Descripció: Porció de terreny de forma gairebé rectangular, de 15,80 m2 
de superfície. 

 
- Límits: Al Nord, part amb la finca de la qual forma part i part amb la finca 

situada al carrer Pirineu 83, amb referència cadastral 18 110 A7, 
propietat de Joan Manzano Martos; al Sud, amb finca de la qual forma 
part; a l'Est, amb finca de la qual forma part; i a l'Oest, amb la finca 
situada al carrer Pirineu 85, amb referència cadastral 18 110 A6, 
propietat de Juan José Porcel Contreras i Juan Pérez Molina. 

 
- Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens, i també d'arrendataris i 

ocupants. 
 
- Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 18 

110 D7. 
 
- Inscripció registral: A segregar de la finca de propietat municipal inscrita 

al Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 986, Llibre 259, Full 39 
(gt), Finca 9.618.   

 
Atès que aquesta porció de terreny forma part de l'immoble municipal conegut 
com a Parc de Puigberenguer, situat al Turó de Puigberenguer, el qual figura al 
full 111.a.3 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament, amb la qualificació de bé de domini públic adscrit a l'ús 
públic. 
 
Atès que el decret a què fa referència el primer paràgraf també contenia 
l'obertura d'un període d'informació pública per un termini de 20 dies, i que 
segons l'informe tràmit de desafectació emès pel cap de la Unitat de 
Contractació i Patrimoni en data 26 de juny de 2002, durant el termini 
d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació o al·legació a l'expedient. 
 
Donat l'informe emès per l'arquitecta tècnica de gestió, en data 5 d'octubre de 
2001, en relació amb la porció de terreny objecte de la desafectació, en el qual 
indica que la seva qualificació urbanística és de Residencial – Eixample (clau – 
1.3), i edificabilitat PB + 2 i J. 
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Atès l'informe emès al respecte pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
De conformitat amb els articles 20 i següents del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, l'alcalde president 
acctal. proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica de la següent porció de terreny: 
 

- Descripció: Porció de terreny de forma gairebé rectangular, de 15,80 m2 
de superfície. 

 
- Límits: Al Nord, part amb la finca de la qual forma part i part amb la finca 

situada al carrer Pirineu 83, amb referència cadastral 18 110 A7, 
propietat de Joan Manzano Martos; al Sud, amb finca de la qual forma 
part; a l'Est, amb finca de la qual forma part; i a l'Oest, amb la finca 
situada al carrer Pirineu 85, amb referència cadastral 18 110 A6, 
propietat de Juan José Porcel Contreras i Juan Pérez Molina. 

 
- Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens, i també d'arrendataris i 

ocupants. 
 
- Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 18 

110 D7. 
 
- Inscripció registral: A segregar de la finca de propietat municipal inscrita 

al Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 986, Llibre 259, Full 39 
(gt), Finca 9.618.   

 
Forma part de l'immoble municipal conegut com a Parc de Puigberenguer, 
situat al Turó de Puigberenguer, el qual figura al full 111.a.3 de l’Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la 
qualificació de bé de domini públic adscrit a l'ús públic. 
 
La qualificació jurídica d'aquesta porció de terreny passarà a ser la de BÉ 
PATRIMONIAL. 
 
SEGON. Actualitzar l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, d'acord amb el detall que figura a les 
fitxes adjuntes.” 
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 IMMOBLES 

Error! No s'ha definit l'adreça 
d'interès.DADES GENERALS: 

 

 Nom: Parc de Puigberenguer. 
 Situació: Turó de Puigberenguer. 
 Núm. Inventari: 111.a.3 
 Usos: Zona esportiva. 
DADES FÍSIQUES:  
 Superfície del terreny: 26.225,20 m2 
DADES 
URBANÍSTIQUES: 

 

 Classificació del sòl: sòl urbà. 
 Qualificació del sòl: Sistemes generals (clau D). Sistema de parcs i jardins urbans. 
DADES JURÍDIQUES:  
 Qualificació jurídica:  BÉ DE DOMINI PÚBLIC – ÚS PÚBLIC. 
 Registre Propietat: 
  
 Tom: 293  Llibre: 71  Full: 167  Finca: 2.442 dup.  
 Tom: 986  Llibre: 259  Full: 39 gt.  Finca: 9.618  
 Tom: 1.049  Llibre: 282  Full: 226 gt.  Finca: 10.963  
 Títol d'adquisició: Compravenda amb els senyors Juan i José Masachs Mills, atorgada davant el notari senyor 

José Domingo Verdera Breixiano (núm. 2.545 de protocol). 
 Data d'adquisició: 15 d'octubre de 1980.  
 Preu d'adquisició: 21.035,42 Euros 
DADES ECONÒMIQUES:  
 Valor del terreny: 48.685,56 Euros 
OBSERVACIONS  
 - Són tres parcel·les. 
 - S'altera la qualificació jurídica d'una porció de terreny parcel·la sobrera de 15,80 m2, a segregar de la finca 9.618, 

Tom 986, Llibre 259, Full 39 (gt), la qual passa a ser bé patrimonial. 
 

 IMMOBLES 

Error! No s'ha definit l'adreça 
d'interès.DADES GENERALS: 

 

 Nom: Sense nom especial. 
 Situació: Confrontant amb la finca situada al carrer Pirineu, 85. 
 Núm. Inventari: 331.110 
DADES FÍSIQUES:  
 Superfície del terreny:  15,80 m2 
 Límits:  

Al Nord, part amb la finca de la qual forma part i part amb la finca situada al carrer Pirineu 83, amb referència 
cadastral 18 110 A7, propietat de Joan Manzano Martos; al Sud, amb finca de la qual forma part; a l'Est, amb finca de 
la qual forma part; i a l'Oest, amb la finca situada al carrer Pirineu 85, amb referència cadastral 18 110 A6, propietat 
de Juan José Porcel Contreras i Juan Pérez Molina. 

 Descripció: Porció de terreny gairebé rectangular. 
 Ref. cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 18 110 D7. 
DADES 
URBANÍSTIQUES: 

 

 Classificació del sòl: sòl urbà. 
 Qualificació del sòl: 

Residencial. Eixample (clau 1.3) 
Edificabilitat – PB + 2 i J. 

DADES JURÍDIQUES:  
 Qualificació jurídica:  BÉ PATRIMONIAL 
 Registre Propietat: 
 A segregar de la finca 9.618, Tom 986, Llibre 259, Full 39 (gt.) 
 Títol d'adquisició: Compravenda amb els senyors Juan i José Masachs Mills, atorgada davant el notari senyor 

José Domingo Verdera Breixiano (núm. 2.545 de protocol). 
DADES ECONÒMIQUES:  
 Valor del terreny: 640,98 Euros 

 
El senyor García i Comas pren la paraula i explica el contingut del dictamen 
dient que es tracta de modificar la qualificació jurídica d’una part d’una finca 
situada en la zona del Puigberenguer. 
Continua dient que la major part d’aquesta finca està qualificada com a 
equipaments, però que hi ha una petita part de 15,8 metres que ho està com a 
zona d’eixample, la qual es modifica passant de bé de domini públic a bé 
patrimonial, per poder-la vendre al propietari més proper. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents 
i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.I) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 20 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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3.1.2 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 

2001. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 18 de juliol del 2002, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2001, ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes d’aquest  
Ajuntament, en la reunió de 31 de maig de 2002, i exposat al públic, juntament 
amb el seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 146, de 19 de juny de 2002, i 
en el tauler d’anuncis de l’ Ajuntament de Manresa, no havent-se presentat 
durant el termini de quinze dies i vuit dies més, cap reclamació en contra, per 
tot el qual, l'Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost  de l’exercici de 2001, 
rendit per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en 
l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 193 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 
sense que s’hagi presentat cap reclamació.  
 
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, 
s’entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, 
en virtut d’allò que disposa l’article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
El senyor Canongia i Gerona diu que aquest és el punt final de l’aprovació de 
la liquidació de l’exercici anterior. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), pel que esdevé en 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.3 AUTORITZACIÓ DE LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL EN LA 

CONTRACTACIÓ DEL “SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ 
INFORMATIVA VIÀRIA”. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 27 d’agost del 2002, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst la contractació del 
Subministrament de senyalització informativa viària”, amb un pressupost total 
de 326.526,66 euros. 
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Atès que existeix a l’Estat de Despeses del Pressupost vigent la partida 
511.0.623.01, amb una consignació de 285.489,81 euros i un finançament 
disponible superior a 270.000 euros, per a poder atendre la despesa 
corresponent a la primera anualitat. 
 
Vista la proposta emesa en data 13 d’agost de 2002, pel Cap de Servei d’Obres 
i Manteniments, amb el vistiplau del Cap dels Serveis del Territori, sobre les 
previsions de temporalització en la contractació del subministrament esmentat 
entre els exercicis 2002 i 2003. 
 
Atès que la despesa que es proposa realitzar compleix els requisits que preveu 
l’article 155 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals i articles 79 i 80 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en la contractació del 
“Subministrament de senyalització informativa viària”, amb un pressupost total 
de 326.526,66 euros, a distribuir entre els exercicis 2002 i 2003 de la forma 
següent: 
 
Exercici Import 
  
2002 270.000,00 euros
2003 56.526,66 euros

 
Tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 155.3 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre i 82.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Segon. Consignar en l’Estat de Despeses del Pressupost Municipal de l’exercici 
2003 la quantitat de 56.526,66 euros, per atendre l’obligació de pagament 
corresponent.” 
 
El senyor Caballo i Molina explica que es tracta de l’aprovació de la 
contractació de la senyalització viària de la ciutat, respecte a la qual manifesta 
que suposarà una millora important respecte a la localització i la mobilitat de la 
ciutat i que afegeix els elements necessaris per al canvi del mobiliari actual. 
Continua dient que constarà de 80 punts diferents d’interès, que assenyalaran  
indrets de la ciutat, com són ara l’Ajuntament, la Policia Local, el Consell 
Comarcal i centres sanitaris, entre d’altres, així com la indicació del barri antic, 
el centre de la ciutat, i altres direccions. 
Diu també que el model que s’utilitzarà serà el del bàcul que ja s’ha pogut 
veure a la Plaça Major, que fa referència a temes de turisme, i que és d’alumini 
metal·litzat amb un tipus de lletra ample i clar per poder identificar-lo a 
distància. 
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Creu que és una millora important per a la ciutat, els ciutadans i els visitants, i 
facilita l’entrada a Manresa i la circulació dels visitants així com la mobilitat dels 
usuaris, en general. 
Explica que, un cop aprovat el dictamen, es contractarà aquest 
subministrament en un termini aproximat de quinze dies, que es preveu que 
l’execució comenci abans d’acabar l’any en curs, i que la seva durada serà de 
dos o tres mesos, aproximadament. 
Aclareix que existeix suficient finançament amb la partida pressupostària 
corresponent de 270.000 euros, per a aquest any, i la resta del pressupost, que 
és de 56.000 euros, amb la mateixa partida i la segona anualitat per a l’any que 
ve. 
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu al dictamen. 
 
El senyor de Puig i Viladrich manifesta la satisfacció del GMCiU per la millora 
de la senyalització que es presenta en aquest Ple, diu que espera que Manresa 
acabi de ser la ciutat respecte a la qual els visitants manifesten que es perden, i 
lamenta que s’hagi esperat gairebé fins al final de la legislatura per dur-ho a 
terme, ja que si s’hagués fet abans, segurament que molta gent no s’hauria 
perdut i no s’hauria contaminat tant l’aire amb la combustió de la gasolina. 
A continuació, pregunta al regidor la raó per la qual es produeix la plurianualitat 
i li demana que aclareixi el termini de la contractació, ja que en la seva 
intervenció ha dit que aquest seria de quinze dies, i ell creu que no és possible, 
i que, en tot cas, començaria el període de licitació en quinze dies. 
 
El senyor Caballo i Molina respon respecte a la causa de la plurianualitat que 
inicialment l’import total al que es fa referència en aquest dictamen no estava 
ben concretat i abans de fer un pressupost i de tirar endavant amb una 
quantitat irreal, tenint en compte que l’any 2001 ja constava un import que va 
passar al 2002 i que ha fet aquest gruix de 270.000 euros, es va considerar 
més convenient atendre els pagaments en dues parts per poder començar les 
obres d’aquest projecte dins del període comprès entre el final de les vacances 
d’aquest any i l’acabament de l’any. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que ho ha preguntat perquè pensava que no 
hi havia dotació pressupostària aquest any per completar la totalitat de l’obra, 
però que, per les explicacions del senyor Caballo, ja ha vist que no és així.  
Anuncia finalment l’abstenció del GMCiU al dictamen. 
 
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que aquest any no hi ha 
suficient partida pressupostària, i que, de la mateixa manera que l’any passat 
es va retardar un exercici per intentar fer-ho tot de cop, en aquesta ocasió s’ha 
cregut més convenient des dels Serveis d’Urbanisme fer tota l’operació sencera 
de senyalització i, donat que no hi havia dotació pressupostària, demanar la 
despesa plurianual per poder fer front al pagament en dos exercicis.  
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 7 abstencions (GMCiU), pel que esdevé en 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.4 REVISIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI 

DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE NETEJA DE LA VIA 
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A, I RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 
PER IMPORT DE 115.154,65 EUROS A FAVOR DE L’ADJUDICATÀRIA EN 
CONCEPTE DE LES DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL CÀNON 
REVISAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 4 de setembre del 2002, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 desembre 
de 1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de 
recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de 
Manresa, a favor de l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 
2001, va prorrogar l’esmentada concessió per un termini de 8 anys, compresos 
entre els dies 1 de juliol de 2001 i 30 de juny de 2009 (ambdós inclosos). 
 
Vistes les instàncies de referències registres d’entrades números 
13491/19.04.2002 i 13493/19.04.2002, subscrites pel senyor Martí Juanola i 
Càrceles, en representació de l’entitat mercantil FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., adjudicatària de la concessió 
administrativa del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i de neteja 
de la via pública del municipi de Manresa, per les quals sol·liciten la revisió del 
cànon de la concessió per al període de l’1 de gener al 30 de juny de 2001 i pel 
període de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2001. 
 
Atesos els informes emesos per la cap de la Secció d'Hisenda, en data 20 de 
juny de 2002 i pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 4 de 
setembre de 2002.  
 
De conformitat amb la clàusula 75 del plec de clàusules que regulava la 
concessió fins el dia 30 de juny de 2001. 
 
De conformitat amb la clàusula 91 del text refós del plec de clàusules que 
regulen la concessió actual. 
 
L’alcalde president, proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de 
recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de 
Manresa, adjudicat a l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
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CONTRATAS, S.A. (A-28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol 
número 12 08240 Manresa), amb efectes des del dia 1 de gener al 30 de juny 
de 2001, amb un coeficient de revisió  d’1,30269 i amb efectes des del dia 1 de 
juliol al 31 de desembre de 2001, amb un coeficient de revisió d’1,30929. 
 
SEGON. Establir, per a l'exercici 2001, un cànon mensual de: 
 

237.608,09 euros els mesos de gener a maig 
203.941,24 euros el mes de juny 
282.438,14 euros els mesos de juliol a setembre 
296.773,59 euros el mes d’octubre 
299.861,02 euros el mes de novembre 
303.582,30 euros el mes de desembre 

 
(tots els cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), resultant d’aplicar els 
coeficients Kt.). 
 
TERCER. Reconèixer un crèdit de 115.154,65 Euros a favor de l’adjudicatària, 
en concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat, segons 
s’especifica al quadre següent: 
 
 

MESOS 
 

CÀNON FACTURAT  
(1) 

CÀNON REVISAT   
(2) 

CRÈDIT A 
RECONÈIXER (2-1) 

2001    
GENER 229.537,55 237.608,09 8.070,54 
FEBRER 229.537,55 237.608,09 8.070,54 
MARÇ 229.537,55 237.608,09 8.070,54 
ABRIL 229.537,55 237.608,09 8.070,54 
MAIG 229.537,55 237.608,09 8.070,54 
JUNY 197.014,22 203.941,24 6.927,02 
JULIOL 271.468,11 282.438,14 10.970,03 
AGOST 271.468,11 282.438,14 10.970,03 
SETEMBRE 271.468,11 282.438,14 10.970,03 
OCTUBRE 285.246,77 296.773,59 11.526,82 
NOVEMBRE 288.214,28 299.861,02 11.646,74 
DESEMBRE 291.791,02 303.582,30 11.791,28 
 115.154,65 € 

 
 
QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació d’aquest expedient.” 
 
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i explica l’expedient dient que es 
tracta de l’actualització i reconeixement de crèdit dels preus pel servei de 
recollida d’escombraries i neteja viària per a l’any 2001. 
Concreta que la primera part és fins al juliol d’acord amb el plec de clàusules 
vigent en aquell moment, que era de la concessió que venia de l’any 1992, i a 
partir de juliol, d’acord amb el plec de clàusules que es preveu per a la revisió 
de preus del text refós del plec de clàusules administratives que regeix des 
d’aquell moment la concessió i que dóna un total del cànon revisat de 
115.154,65 euros respecte el qual es proposa l’aprovació d’aquest 
reconeixement de crèdit. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
 
3.1.5 APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA I DIFERENTS ORGANISMES PER A LA 
REALITZACIÓ D’UNES OBRES DE RESTAURACIÓ A L’ESGLÉSIA DE 
SANTA MARIA DE LA SEU.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de setembre del 2002, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que, des de l’any 2000, l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de 
Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i el Bisbat de Vic estan desenvolupant un 
treball conjunt de restauració a l’església col·legiata basílica de Santa Maria, 
coneguda també per Santa Maria de l’Alba i, popularment per La Seu. 
 
Atès que aquest treball de restauració requereix de l’aportació, per les parts 
esmentades, d’una inversió que es pretén instrumentar a través de la institució 
jurídica del conveni de col·laboració. 
 
Atès el conveni aprovat per Decret d’Alcaldia de data 20 de juliol de 2001, 
ratificat per acord de Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 17 de setembre 
de 2001 i rectificat en la traducció literal en llengua castellana del seu Pacte 
Cinquè, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2001, ratificat 
per acord Plenari de data 15 d’octubre de 2001. 
 
Atès que l’esmentat conveni no s’arribà a signar, i, per tant, es féu impossible el 
compliment de les previsions relatives al seu primer exercici d’aplicació 
corresponent a l'any 2001. 
 
Atesa la comuna voluntat de les parts de reconduir els compromisos als 
exercicis pressupostaris que es relacionen al text de la minuta de conveni que 
s’adjunta, el qual coincideix plenament, en el seu objecte, amb l'anterior. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial dels convenis de col·laboració, els 
quals, per la comuna voluntat de les parts que hi intervenen, poden cessar en 
la seva vigència o modificar-se en el seu contingut substancial o formal. 
 
Vist l’informe emès en data 9 de setembre de 2002 pel cap del Servei de 
Desenvolupament.  
 
Per tot això, l’Alcalde – President proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar la minuta del text de conveni de col·laboració entre el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport; el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i 
el Bisbat de Vic, per a la realització d’unes obres de restauració a l’església de 
Santa Maria de la Seu. 
 
SEGON.- Deixar sense efectes l'acord plenari de data 17 de setembre de 2001, 
pel qual es ratificava la minuta del text de conveni aprovat per decret d'alcaldia 
de data 20 de juliol de 2001, rectificat en la traducció literal en llengua 
castellana del seu pacte cinquè, mitjançant decret d'alcaldia de data 21 de 
setembre de 2001, ratificat per acord plenari de data 15 d'octubre de 2001. 
 
TERCER.- Condicionar l’executivitat de les aportacions de l’Ajuntament de 
Manresa previstes al pacte segon de la minuta del conveni a la prèvia 
aprovació i autorització de la modalitat de despesa plurianual.” 
 

ANNEX 
 
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTE, EL DEPARTAMENTO 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA, EL AYUNTAMIENTO DE 
MANRESA Y EL OBISPADO DE VIC PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA COLEGIATA DE SANTA 
MARIA DEL ALBA, EN  MANRESA  
 

 ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I 
ESPORT, EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA I EL BISBAT DE VIC PER 
RESTAURAR LA COL·LEGIATA DE SANTA 
MARIA DE L’ALBA, A MANRESA 
 

En Manresa, Manresa,  

REUNIDOS: REUNITS: 

De una parte, la Excma. Sra. Pilar del Castillo 
Vera, ministra de Educación, Cultura y Deporte. 

D’una part, l’Excma. Sra. Pilar del Castillo Vera, 
ministra d’Educació, Cultura i Esport. 
 

De la otra, el Hble. Sr. Jordi Vilajoana i Rovira, 
consejero de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

De l’altra, l’Hble. Sr. Jordi Vilajoana i Rovira, 
conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

De la otra, el Excmo. i Rvdm. Josep Maria Guix i 
Ferreres, obispo de Vic. 
 

De l’altra, l’Excm. i Rvdm. Sr. Josep Maria Guix i 
Ferreres, bisbe de Vic. 

De la otra, el Excmo. Sr. Manuel Royes i Vila, 
presidente de la Diputación de Barcelona. 
 

De l’altra, l’Excm. Sr. Manuel Royes i Vila, 
president de la Diputació de Barcelona. 
 

I de la otra, el Ilmo. Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde 
del Ayuntamiento de Manresa. 

I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde 
de l’Ajuntament de Manresa. 

ACTÚAN: ACTUEN: 

La primera, en nombre y representación del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

La primera, en nom i representació del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport. 
 

El segundo, en nombre y representación de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya, 
según las facultades que ostenta en virtud del 
artículo 12.k de la Ley 13/1989, 14 de diciembre, 
de organización, procedimiento y régimen jurídico 
de la Administración de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

El segon, en nom i representació de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
segons les facultats que ostenta en virtut de 
l’article 12.k de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i règim 
jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
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El tercero, en nombre y representación del 
Obispado de Vic. 
 

El tercer, en nom i representació del Bisbat de 
Vic. 
 

El cuarto, en nombre y representación de la 
Diputación de Barcelona, por el acuerdo adoptado 
en el Pleno de … (fecha) ……, por el que se 
aprobó el texto del convenio. 
 

El quart, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona, per l’acord adoptat en el Ple de 
…..(data) …. , pel qual es va aprovar el text de la 
addenda. 

Y el quinto, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Manresa, por el acuerdo 
adoptado en el Pleno de …. (fecha) ….. , por el 
que se aprobó el texto de la adenda. 
 

I el cinquè, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Manresa, per l’acord adoptat en 
el Ple de ……(data)….. , pel qual es va aprovar 
el text de l’addenda. 
 

Las partes se reconocen la capacidad legal 
necesaria para formalizar el presente documento 
y, 
 

 Les parts es reconeixen la capacitat legal 
necessària per a formalitzar aquest document i, 
 

EXPONEN  EXPOSEN 

I. Que los artículos 46 y 149.2 de la Constitución y 
el punto 8 del R.D. 1.010/81, de 27 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado en materia de cultura a la Generalitat de 
Cataluña, prevén que la Administración del 
Estado y la Generalitat deben colaborar en sus 
respectivas acciones para el fomento y desarrollo 
del patrimonio cultural. Esta colaboración debe 
llevarse a cabo en el marco de los procedimientos 
recogidos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y de los acuerdos del Consejo de 
Ministros de 3 de marzo de 1990 y 3 de julio de 
1998, sobre convenios de colaboración entre la 
Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
 

 I. Que els articles 46 i 149.2 de la Constitució i el 
punt 8 del Reial decret 1010/81, de 27 de febrer, 
sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat en 
matèria de cultura a la Generalitat de Catalunya, 
preveuen que l’Administració de l’Estat i el 
Generalitat han de col·laborar en llurs respectives 
accions per al foment i desenvolupament del 
patrimoni cultural. Aquesta col·laboració s’ha de 
dur a terme en el marc dels procediments 
recollits a l’article 6 de la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i en els Acords 
del Consell de Ministres de 3 de març de 1990 i 3 
de juliol de 1998, sobre convenis de col·laboració 
entre l’Administració de l’Estat i les Comunitats 
Autònomes. 

 

II. Igualmente debe tenerse en cuenta lo previsto 
en el artículo XV del Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre enseñanza y 
Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 y el 
artículo 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, que prevé la cooperación de la 
Administración general del Estado y las 
Comunidades Autónomas con la Administración 
Local. 
 

 II. Igualment s’ha de tenir en compte el que 
disposa l’article XV de l’Acord entre l’Estat 
espanyol i la Santa Seu sobre ensenyament i 
Assumptes Culturals de 3 de gener de 1979 i 
l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases 
de règim local, que fa preveu la cooperació de 
l’Administració general de l’Estat i les Comunitats 
Autònomes amb l’Administració local. 

 

III. Que por su alto valor histórico y artístico, la 
colegiata de Santa María del Alba de Manresa, 
propiedad de la Iglesia católica y que tiene la 
consideración de Bien Cultural de  Interés 
Nacional, al haber sido declarada Monumento 
Histórico-artístico por Decreto de 3 de junio de 
1931, debe ser objeto de una intervención integral 
que asegure su conservación futura. Dicha 
intervención tendrá en cuenta, básicamente, el 
conjunto de su arquitectura, la nave de la iglesia, 
la torre y el claustro. 

 III. Que pel seu alt valor històric i artístic, la 
col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa, 
propietat de l’Església catòlica i que té la 
consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional, 
en haver estat declarada Monument Històric 
Artístic per Decret de 3 de juny de 1931, ha de 
ser objecte d’una intervenció integral que 
n’asseguri la conservació futura. Aquesta 
intervenció tindrà en compte, bàsicament, el 
conjunt de la seva arquitectura, la nau de 
l’església, la torre i el claustre. 
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III. Esta colegiata, denominada popularmente la 
Seo de Manresa, es el monumento más 
representativo de la ciudad de Manresa y un 
ejemplo destacable del gótico catalán. Sus obras 
de construcción, comenzadas en el primer tercio 
del siglo XIV, se prolongaron hasta el XVI y la 
fachada es moderna. El estado de conservación 
actual de la iglesia es precario, lo que hace 
necesaria una restauración en profundidad. Las 
cuestiones técnicas y de instrumentación tendrán 
su apoyo en el Plan Director que fue redactado en 
2001. 
 

 III. Aquesta col·legiata, anomenada popularment 
la Seu de Manresa, és el monument més 
representatiu de la ciutat de Manresa i un 
exemple destacable del gòtic català. La seva 
construcció, començada  el primer terç del segle 
XIV, es va prolongar fins al XVI i la façana és 
moderna. L’estat de conservació actual de 
l’església és precari, la qual cosa fa necessària 
una restauració en profunditat. Les qüestions 
tècniques i d’instrumentació tindran el seu 
recolzament en el Pla Director que va ser 
redactat el 2001. 

 
IV. En el año 2000 las mismas partes de esta 
adenda firmaron un convenio de colaboración en 
el que se compro-metieron a, una vez aprobado el 
Plan Director de la colegiata de Santa María del 
Alba, firmar una adenda para establecer el 
calendario de las respectivas aportaciones 
económicas. Igualmente, el Departamento de 
Cultura ya subvencionó con ocho millones de 
pesetas al Obispado de Vic para contribuir a la  
financiación del Plan Director indicado. 

 IV. L’any 2000 les mateixes parts d’aquesta 
addenda van signar un conveni de col·laboració 
en què es van comprometre a, un cop aprovat el 
Pla Director de la col·legiata de Santa Maria de 
l’Alba, signar una addenda per tal d’establir el 
calendari de les respectives aportacions 
econòmiques. Així mateix, el Departament de 
Cultura ja va subvencionar amb vuit milions de 
pessetes al Bisbat de Vic per contribuir al 
finançament del Pla Director esmentat. 

 
Para establecer los términos de la colaboración 
del Ministerio de Edu-cación, Cultura y Deporte, el 
Departa-mento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputación de Barcelona y el 
Ayuntamiento de Manresa con el Obispado de Vic 
para financiar las obras de restauración de Santa 
María del Alba, las partes firmantes subscriben 
este convenio, de acuerdo con los siguientes 

 Per tal d’establir els termes de la col·laboració del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manresa amb el Bisbat de Vic 
per finançar les obres de restauració de Santa 
Maria de l’Alba, les parts signants subscriuen 
aquest conveni, d’acord amb els següents 

 
PACTOS  PACTES 

Primero.- El objeto de esta adenda es establecer 
las aportaciones de las diferentes partes a la 
financiación de las obras de restauración de la 
colegiata de Santa María del Alba de Manresa. 
 

 Primer.- L’objecte d’aquesta addenda és establir 
les aportacions de les diferents parts al 
finançament de les obres de restauració de la 
col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa.

Segundo.- La restauración de la colegiata supone 
una inversión de 1.454.449,26 euros, que serán 
financiados por las diferentes administraciones y 
entidades de la manera siguiente: 

 Segon.- La restauració de la col·legiata suposa 
una inversió d’1.454.449,26  euros, que seran 
finançats per les diferents administracions i 
entitats de la manera següent: 

 2002 2003 2004 TOTAL 
Ministerio de E. 
Cultura y Deporte 150.253,02 75.126,51 75.126,51  300.506,04 

Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

120.202,42 60.101,21 72.121,45  252.425,08

Diputación de 
Barcelona 150.253,02 75.126,51 75.126,51  300.506,04 

Ayuntamiento de Manresa 204.344,12 48.080,97 48.080,97  300.506,06 
Obispado de Vic 150.253,02 75.126,51 75.126,51  300.506,04 
 
TOTAL 775.305,60 333.561,71 

 
345.581,95  1.454.449,26 

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
imputará el importe que le corresponde a la 
aplicación presu-puestaria 18.13.458C.751 de 
confor-midad con la autorización extendida por el 
Consejo de Ministros y su transferencia, bajo la 
formulación jurídica de subvención nominativa, se 
adecuará al procedimiento establecido en la 
Orden de 18 de junio de 1999, que regula las 

  
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport imputarà 
l’import que li correspon a l’aplicació 
pressupostària 18.13.458C.751 de conformitat 
amb l’autorització estesa pel Consell de Ministres 
i la seva transferència, sota la formulació jurídica 
de subvenció nominativa,  s’adequarà al 
procediment establert a l’Ordre de 18 de juny de 
1999, que regula les subvencions en l’àmbit de la 
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subvenciones en el ámbito de la secretaría de 
Estado de Cultura. 
 

Secretaria d’Estat de Cultura. 
 

El Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya se hará frente a los gastos derivados 
de esta adenda mediante el crédito previsto en la 
partida presupuestaria 1405 D/781140800/4581 
de su Presupuesto en virtud del acuerdo del 
Gobierno de 17 de abril de 2001. 

 El Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya es farà càrrec de les despeses 
derivades d’aquesta addenda a través del crèdit 
previst a la partida pressupostària 1405 
D/781140800/4581 del seu Pressupost en virtut 
de l’acord del Govern de 17 d’abril de 2001. 
 

 
 
Tercero.- En caso que alguna de las partes se 
retrase en el pago de sus aportaciones, esta 
deberá asumir posteriormente la carga financiera 
que se genere. 
 

  
 
Tercer.- En el cas que alguna de les parts 
s’endarrereixi en el pagament de les seves 
aportacions, aquesta haurà d’assumir 
posteriorment la càrrega financera que es generi. 
 

Cuarto.- La efectividad del presente Convenio 
queda supeditada a la condición de que en los 
Presupuestos anuales de cada una de las partes, 
para el periodo de su vigencia, se consignen las 
cantidades necesarias para su cumplimiento. 
 

 Quart.- L’efectivitat d’aquest conveni queda 
supeditada a la condició que als Pressupostos de 
cadascuna de les parts, per al període de la seva 
vigència, s’hi consignin les quantitats necessàries 
per al seu compliment.  
 

Quinto.-. El Obispado de Vic será el encargado de 
llevar a cabo la coordinación de todas las 
aportaciones, de velar por la continuidad de los 
trabajos y de la contratación de las obras. El resto 
de las partes transferirán a dicha institución la 
aportación correspondiente a cada una de ellas, 
previa presentación de las certificaciones de 
obras, debidamente conformadas y aprobadas por 
el órgano competente del Obispado de Vic. Estos 
justificantes se deberán presentar antes del 15 de 
noviembre de cada año. 
 

 Cinquè.- El Bisbat de Vic serà l’encarregat de 
portar a terme la coordinació de totes les 
aportacions, de vetllar per la continuïtat de les 
feines i de la contractació de les obres. Les parts 
restants transferiran a l’esmentada institució 
l’aportació corresponent a cadascuna d’elles, 
prèvia presentació de les certificacions d’obres, 
degudament conformades i aprovades per 
l’òrgan competent del Bisbat de Vic. Aquests 
justificants s’hauran de presentar abans del 15 
de novembre de cada any. 
 

Las variaciones del proyecto que supongan un 
incremento del coste total de la obra no 
comportarán un aumento de las aportaciones 
económicas de las diferentes administraciones 
públicas. 
 

 Les variacions del projecte que suposin un 
increment del cost total de l’obra no comportaran 
un augment de les aportacions econòmiques de 
les diferents administracions públiques. 

Sexto.- Para velar por la ejecución de las obras 
objeto de esta adenda se constituye una comisión 
de seguimiento integrada por un representante de 
cada una de las partes firmantes. El representante 
de la Administración general del Estado lo será de 
la Delegación del Gobierno en Catalunya. Esta 
comisión se reunirá tantas veces como sea 
necesario y será convocada por el Obispado de 
Vic. 

 Sisè.- Per tal de vetllar per l’execució de les 
obres objecte d’aquesta addenda es constitueix 
una comissió de seguiment integrada per un 
representant de cadascuna de les parts signants. 
El representant de l’Administració general de 
l’Estat ho serà de la Delegació del Govern a 
Catalunya. Aquesta comissió es reunirà les 
vegades que calgui i serà convocada pel Bisbat 
de Vic. 
 

La función fundamental de esta comisión será la 
de mantener coordinadas e informadas las partes 
sobre la evolución de las actuaciones, así como 
tomar las decisiones correspondientes en cada 
momento en las variaciones o actuaciones que se 
deban ejecutar. 

 La funció fonamental d’aquesta comissió serà la 
de mantenir coordinades i informades les parts 
sobre l’evolució de les actuacions, com també 
prendre les decisions corresponents en cada 
moment en les variacions o actuacions que 
calgui executar. 

Séptimo.- El Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya será el encargado de 
supervisar todas las obras que se lleven a cabo 
en la colegiata de Santa María del Alba. 
 

 Setè.- El Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya serà l’encarregat de 
supervisar totes les obres que es duguin a la 
col·legiata de Santa Maria de l’Alba. 
 

Octavo.- El Ayuntamiento de Manresa eximirá del 
pago de todos los impuestos y tasas municipales 
que sean necesarios para la obtención de las 
licencias y el ejercicio de las actividades, así 

 Vuitè.- L’Ajuntament de Manresa eximirà del 
pagament de tots els impostos i taxes municipals 
que siguin necessaris per a l’obtenció de les 
llicències i l’exercici de les activitats, i de 
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como de cualquier otro tributo local que pudiera 
generarse como consecuencia de las obras de 
restauración. 

qualsevol altre tribut local que es pogués generar 
com a conseqüència de les obres de restauració. 

Noveno.- En la difusión, por cualquier medio, de 
los trabajos objeto de este convenio, habrá de 
hacerse mención expresa de todas las partes que 
lo integran, incluyendo sus respectivos 
anagramas, tanto mientras se ejecutan las obras 
como una vez acabadas. 
 

 Novè.- En la difusió, per qualsevol mitjà, dels 
treballs objecte d’aquest conveni, caldrà fer 
esment de totes les parts que l’integren, incloent-
hi els respectius anagrames, tant mentre 
s’executen les obres com un cop acabades. 

Décimo.- El Obispado de Vic deberá facilitar toda 
la información que le sea requerida por los 
órganos de control de la Administración, de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de 
subvenciones. 
 

 Desè.- El Bisbat de Vic haurà de facilitar tota la 
informació que li sigui requerida pels òrgans de 
control de l’Administració, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de subvencions. 
 

Undécimo.- La vigencia de la presente adenda 
será hasta el 31 de diciembre de 2004. 
 

 Onzè.- La vigència d’aquesta addenda serà fins 
al 31 de desembre de 2004. 
 

Esta adenda tiene naturaleza administrativa y se 
regirá por lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el resto 
de la normativa administrativa que le sea aplicable 
y, en su defecto, por las normas de Derecho 
Privado. La Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa es la competente para conocer de 
los litigios que se puedan producir. 
 

 Aquesta addenda té naturalesa administrativa i 
es regirà pel que disposen els articles 6 i 8 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de 
la normativa administrativa que li sigui aplicable i, 
en el seu defecte, per les altres normes de Dret 
Privat. La Jurisdicció Contenciosa Administrativa 
és la competent per conèixer dels litigis que es 
puguin produir. 

Y, en prueba de conformidad, las partes firman 
esta adenda, por sextuplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

 I, com a prova de conformitat, les parts signen 
aquesta addenda, per sextuplicat exemplar, al 
lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 

 
El senyor Fontdevila i Subirana comença la seva intervenció dient que, si 
més no, avui es pot celebrar que la rehabilitació de la Basílica de la Seu ja té 
un conveni definitiu, ja que es corria el risc que la cèlebre frase “sembla les 
obres de la Seu”, que se sol dir a Manresa quan una cosa s’allarga, es 
convertís en la frase “sembla la redacció del conveni de la Seu”. 
Creu, però, que al cap de dos anys d’un treball jurídic, finalment aquesta 
proposta de què es disposa des del passat 30 de juliol, que permet parlar ja 
d’un acord definitiu entre totes les parts, que són moltes Administracions, la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, l’Ajuntament de Manresa i, paral.lelament com a cinquena part 
el Bisbat de Vic, arribin a aquest acord que havien començat a redactar al mes 
de maig del 2000, que es va aprovar al juliol del 2001, que es va modificar al 
setembre del mateix any, que es va ratificar el 15 d’octubre del 2001 i que, per 
manca de disponibilitat econòmica del Ministeri, l’any passat va quedar en crisi 
fins al febrer del 2002, moment en què es va obtenir una nova versió que es va 
esmenar, sense passar pel Ple, els mesos de març i juliol.  
Afegeix, com a anècdota, que es va haver de retirar aquest assumpte en el 
mateix moment del Ple de juliol perquè encara fallava alguna cosa. 
Creu que aquest conveni ja és definitiu i després d’aquesta mena de 
“viacrucis”, que és una expressió que avui s’hi adiu, es podria dir que la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Ministeri d’Educació,  
Cultura i Esport, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic coincidiran en fer 
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aquesta aportació total de 250 milions de pessetes, que és l’addenda que 
consta xifrada en 1.451.449,26 euros, que permetrà aquesta tardor, malgrat 
que malauradament s’han hagut d’aturar les obres, poder continuar treballant 
en la Basílica de Santa Maria de la Seu, per aconseguir la consolidació 
d’aquest patrimoni ciutadà. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
3.1.6 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 

DE MANRESA I L’AJUNTAMENT DE VIC, EN MATÈRIA D’INICIATIVES I 
PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES DUES CIUTATS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 5 de setembre del 2002, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en diverses reunions de la Taula de cooperació entre les ciutats de 
Manresa i Vic per al desenvolupament de la Catalunya Central, els 
representants dels Ajuntaments de les dues ciutats han manifestat  l’interès en 
col·laborar en  l’àmbit de la promoció  turística de les dues ciutats. 
 
Atesa la conveniència de concretar la col·laboració dins d’aquest àmbit 
mitjançant un conveni de col·laboració i vist l’informe de gestió emès pel Cap 
del Servei de Desenvolupament. 
 
Aquest Alcalde President proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració  entre l’Ajuntament de Manresa i 
l’Ajuntament de Vic, en matèria d’iniciatives i promoció turística de les dues 
ciutats. 
 
Segon.- Facultar a l’Il.ltre. Sr.Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i 
representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord.” 
 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA i l’AJUNTAMENT DE VIC, SOBRE 

PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Manresa,     de gener de 2002. 
 
REUNITS: 
 
L’EXCM. AJUNTAMENT DE MANRESA, representat per l’Il·ltre. senyor Jordi Valls i Riera, en qualitat 
d’Alcalde-President. 
 
I l’EXCM. AJUNTAMENT DE VIC, representat per l’I·ltre senyor Jacint Codina i Pujols, en qualitat 
d’Alcalde-President. 
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MANIFESTEN: 
 
I.- Els Ajuntaments de Manresa i Vic disposen d’oficines de promoció turística i desenvolupen diferents 

iniciatives per a la promoció  i difusió turística de les dues ciutats. 
 
II.- Que en la Taula de cooperació constituïda entre els dos Ajuntaments, per al desenvolupament de les 

dues ciutats, es va acordar desenvolupar un projecte de cooperació en l’àmbit del turisme. 
 
Per les raons exposades, l’AJUNTAMENT DE MANRESA i l’AJUNTAMENT DE VIC subscriuen el present  
CONVENI DE COL.LABORACIÓ, que es regirà per les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
Primer.- Objecte. 
 

 El present conveni té per objecte establir i regular les relacions de col·laboració entre 
l’AJUNTAMENT DE MANRESA i l’AJUNTAMENT DE VIC,  per a la realització de diverses 
activitats i iniciatives que contribueixin a la promoció  turística de les dues ciutats, mitjançant la 
cooperació entre les Oficines de Turisme i altres serveis turístics de que disposin ambdues 
ciutats. 

 
Segon.- Vigència. 
 

 El present conveni tindrà una vigència de 4 anys, comptats des de la data de la seva signatura, 
i podrà  ser objecte de successives pròrrogues anuals un cop finalitzat el primer termini 
quadriennal, prèvia conformitat de les dues parts. 

 
Tercer.- Naturalesa. 
 

 El present Conveni té caràcter administratiu i es regirà per les presents clàusules i, en tot allò 
que no prevegin les mateixes, per les normes de Dret  Administratiu que resultin d’aplicació.  

 
Quart.- Àmbit de la col·laboració. 
 

 Les Oficines de Turisme i altres serveis de promoció turística de que disposin els Ajuntaments 
de Manresa i Vic col·laboraran  en  la promoció i difusió turística de les dues ciutats, mitjançant 
la realització de les activitats següents: 

 
 1. Intercanvi d’informació sobre iniciatives, projectes, productes i esdeveniments turístics de 

les  respectives ciutats. 
 2. Difusió de fulletons i altres publicacions i productes turístiques de les dues ciutats. 
 3. Col·laboració  entre els tècnics de turisme dels dos Ajuntaments, en l’intercanvi 

d’informació, disseny i elaboració de productes turístics comuns. 
 4. Estudi i elaboració de propostes de promoció i difusió turística conjunta als diferents 

canals de distribució de productes turístics. 
 5. Col·laboració en altres iniciatives i projectes concrets que acordi la Taula sectorial de 

cooperació. 
 
Cinquè.- El seguiment del compliment i desenvolupament del present Conveni es realitzarà dins de la 

Taula sectorial  Turisme i Cultura, a constituir en el marc de la Taula general de cooperació per 
al desenvolupament de les ciutats de Manresa i Vic. 

 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest conveni suposa un pas més 
en la concreció de les voluntats polítiques expressades pels alcaldes de les 
ciutats de Manresa i Vic, conegudes també al que fins ara ha anat 
desenvolupant la taula de cooperació i, en definitiva, concreta la cooperació en 
els àmbits de la promoció turística. 
Explica que en el punt quart del conveni es preveu intercanviar iniciatives i 
productes turístics de les respectives ciutats, la difusió de fulletons i productes 
turístics de les dues ciutats, la col·laboració en l’elaboració de productes 
turístics comuns i l’estudi i l’elaboració de propostes de promoció i difusió 
turística conjunta. 
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Creu que l’aprovació d’aquest conveni està en la línia de treball conjunt entre 
les dues ciutats i, per tant, es concreta en la formalització i el compromís que 
en ell s’expressa. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
3.1.7 PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE “LOS YACIMIENTOS DEL VINO” DINS 

LA INICIATIVA COMUNITÀRIA EQUAL, PROMOGUT PER ACEVIN. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 5 de setembre del 2002, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“Que l’Ajuntament de Manresa és membre col·laborador de l’Asociación 
española de ciudades del Vino (ACEVIN) per acord del Ple de data 16 de febrer 
de 1998. 
 
Que ACEVIN va presentar un projecte dins la Iniciativa Comunitària EQUAL 
denominat “Los Yacimientos del Vino”. 
 
Que la Subdirecció General de la Unitat Administradora del Fons Social 
Europeu va aprovar la participació del projecte en l’Acció 1 de Programa de 
Iniciativa Comunitària EQUAL en data 22 de novembre de 2001 i la participació 
del projecte en l’Acció 2 en data 14 de juny de 2002.  
 
Que d’acord amb la normativa de funcionament d’aquesta iniciativa comunitària 
es va procedir a la constitució de l’Agrupació de Desenvolupament (AD) 
EMRUTA del Projecte  EQUAL en data 5 d’abril de 2002. 
 
Que el regidor delegat de Promoció Econòmica en la seva qualitat de 
representant de l’Ajuntament als òrgans de direcció d’ACEVIN va participar en 
l’acte de constitució de l’AD celebrat a Montilla el dia 5 d’abril de 2002. 
 
Que l’Acció 2 del projecte té una vigència prevista de dos anys comptats a des 
de la data de la notificació de l’aprovació de l’Acció 2 ( 26/06/02). 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Participar en el projecte “Los Yacimientos del Vino” dins la iniciativa 

comunitària EQUAL, promogut per ACEVIN de la que l’Ajuntament en 
forma part. 

 
2. Participar en la constitució de l’Agrupació de Desenvolupament (AD) 

EMRUTA responsable de la gestió del projecte, i aprovar la minuta de 
l’acord de Constitució de l’AD. 
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3. Designar el regidor delegat de Promoció Econòmica, senyor Josep 

Camprubí i Duocastella, representant de l’Ajuntament de Manresa als 
òrgans de l’AD i ratificar totes les actuacions efectuades dins el projecte i 
especialment les de la signatura de l’acord de l’acte de constitució de l’AD 
realitzat el dia 5 d’abril de 2002 a Montilla.” 

 
El senyor Camprubí i Duocastella pren novament la paraula i explica que 
l’Ajuntament de Manresa participa en l’Asociación de Ciudades Españolas del 
Vino (ACEVIN), la qual va considerar oportú participar en la iniciativa 
comunitària EQUAL i, alhora, constituir l’Agrupació de Desenvolupament (AD) 
EMRUTA. 
Diu que aquest projecte suposarà per a la ciutat de Manresa un pressupost de 
87.300 euros, un pla de treball durant dos anys, i les tasques que pot facilitar i 
que facilitarà la participació en aquest projecte, és l’assessorament i la posada 
en marxa de projectes empresarials lligats al sector vitivinícola o 
complementaris així com la posada en marxa o la realització de parts o 
projectes entorn a les Rutes del Vi, no només de Manresa, sinó també de la 
comarca. 
Afegeix que és un projecte de la iniciativa comunitària EQUAL, cofinançada 
amb el Fons Social Europeu, en la que participen altres entitats privades 
d’arreu de l’Estat, i dins de la comarca, la denominació d’origen Pla de Bages. 
Finalment, demana el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
3.1.8 ACCEPTACIÓ DE LES RECOMANACIONS EFECTUADES PER LA 

COMISSIÓ D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE LA GENERALITAT EN 
RELACIÓ AMB EL TEXT DEL PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS 
EQUIPAMENTS COMERCIALS (POEC) I APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS 
DEL POEC.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 5 de setembre del 2002, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“El Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 19 de novembre 
de 2001 va aprovar provisionalment el Programa d’orientació per als 
equipaments comercials (POEC). 
 
Atès que, amb posterioritat a l’aprovació provisional del POEC, la Direcció 
General de Comerç del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la 
Generalitat, ha interessat de l’Ajuntament de Manresa, documentació i 
aclariments tècnics complementaris,  així com la concreció i desenvolupament 
d’alguns apartats del document aprovat provisionalment. 
 
Atès que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia Presidència de data  31 de juliol 
de 2001, es van acceptar diferents recomanacions efectuades per la Comissió 
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d’equipaments comercials de la Generalitat, recollides en l’informe emès en 
data 29 de juliol de 2002, ordenant-se al mateix temps la formació d’un text 
refós del POEC, amb la incorporació de les recomanacions esmentades. 
 
Atès que el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme. Mitjançant Resolució del 
dia 27 d’agost de 2002, notificada en data 29 d’agost, va aprovar definitivament 
el POEC de la ciutat de Manresa, i condiciona la seva executivitat a la 
presentació d’un Text Refós verificat pel Ple de l’Ajuntament i degudament 
diligenciat, que incorpori les recomanacions contingudes i les informacions 
puntuals requerides en l’Informe de la Comissió d’Equipaments Comercials de 
29 de juliol de 2002. 
 
Vist l’informe de gestió emès pels Tècnics del Servei de Desenvolupament en 
data 5 de setembre de 2002. 
 
Aquest Alcalde President proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar les recomanacions efectuades per la Comissió 
d’equipaments comercials de la Generalitat, en relació al text del Programa 
d’orientació per als equipaments comercials de Manresa (POEC), recollides en 
l’informe emès en data 29 de juliol de 2002. 
 
Segon.- Aprovar el Text refós del Programa d’orientació per als equipaments 
comercials, resultant d’incorporar al text aprovat provisionalment pel ple 
municipal celebrat en data 19 de novembre de 2001 les diferents modificacions 
tècniques fruit de les recomanacions anteriorment esmentades.” 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest és l’últim pas per a 
l’aprovació del POEC, respecte el qual la Comissió d’Equipaments Comercials de 
la Generalitat de Catalunya, va fer una sèrie de recomanacions quan el va 
aprovar el 29 de juliol, que l'equip de govern recull, inclou i accepta, i  les sotmet a 
la consideració del Ple de la Corporació perquè siguin incloses en el POEC de 
Manresa. 
Diu que posteriorment, el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya aprova definitivament el POEC, malgrat que condiciona 
la seva executivitat a la presentació d’un text refós que inclogui les 
recomanacions formulades. 
A continuació, comenta breument les recomanacions dient que algunes d’elles 
fan referència al pla de la Fàbrica Nova, concretament que la dotació 
d’aparcaments s'adeqüi al tipus de format comercial que hi hagi; es corregeix una 
errada material que afecta al Pla General de la ciutat; es facilita l’accessibilitat a 
peu per garantir la connexió amb la trama urbana en el centre de la ciutat; es 
concreta que la superfície comercial prevista sigui de 10.000 metres; i diu que la 
resta de consideracions fan referència al Fòrum de Comerç, en el sentit que es 
continuï en la mateixa línia ja iniciada de crear un Fòrum que promogui la 
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participació dels diferents agents, intentant aconseguir, però, sempre que sigui 
possible, el consens en les propostes que es debatin. 
Continua dient que es valoren també molt positivament tots els plans de 
dinamització que té la ciutat, malgrat que demana que s’augmenti l’estructura 
financera i que el projecte, en lloc de ser corporatiu sigui més empresarial. 
Afegeix que en les consideracions es fan algunes ressenyes al fet que en les illes 
que queden pendents d’adjudicar en la zona dels Trullols, les noves 
implantacions estaran subjectes a llicència comercial, i que en el futur, quan es 
faci el plantejat Pla Especial d’usos comercials, s’inclouran totes aquelles 
modificacions d’ordenances que preveu el mateix POEC. 
Esmenta que es demana també que s’actualitzi l’estat en què es troben les obres 
que es plantegen en el Pla d’Actuació i la situació que es preveu de planificació 
respecte a l’estat dels aparcaments. 
Conclou que es tracta d’un seguit de recomanacions, algunes de les quals són 
molt tècniques, altres ajuden a concretar el document que s’havia elaborat fins el 
POEC, però en cap cas es modifiquen els quatre o cinc objectius principals que 
plantejava el POEC, que són bàsicament el de qualificar el comerç urbà, reforçar 
l’atractivitat comercial de Manresa i potenciar l’associacionisme comercial. 
Entén que les recomanacions a què  fa referència la Comissió d’Equipaments 
Comercials són plenament assumibles, perquè, en cap cas modifiquen els 
objectius plantejats, ans al contrari, cal reconèixer que en algun cas s’explicita 
millor el que preveu el POEC i es fa referència a alguns textos legals de la nova 
llei comercial així com al nou reglament PTSEC, respecte el qual cal recordar que 
no era vigent encara quan l’Ajuntament de Manresa va aprovar el POEC. 
Diu que, per tant, en les recomanacions també s’inclou una actualització del 
PTSEC que va aprovar la Generalitat de Catalunya. 
Es congratula perquè el POEC de Manresa està aprovat amb els seus objectius i 
diu que l’Ajuntament de Manresa accepta les onze recomanacions que planteja la 
Comissió d’Equipaments Comercials. 
Per últim, demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen d’aprovació del text 
refós del POEC de Manresa. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta reconeix que s’ha produït una millora del document 
i manifesta que si l’hagués presentat ell se n’alegraria, però no tant com ho ha fet 
el senyor Camprubí, ja que es redueixen molt els aspectes que l'equip de govern 
pretenia en un primer moment amb el POEC. 
Diu que els tres conceptes que ha assenyalat el senyor Camprubí, entre els quals 
hi ha la revitalització del comerç, sempre existiran de fons, qualsevol que sigui el 
POEC que s’elabori, ja que en definitiva es tracta de “vestir un sant”. 
Creu, doncs, que aquest objectiu es pot tenir present amb independència del 
POEC que es vulgui aprovar. 
Esmenta que s’ha reduït en un trenta per cent la superfície comercial de la 
Fàbrica Nova i que les recomanacions també modifiquen la qüestió dels 
aparcaments, tenint en compte la veritable necessitat de places d’aparcaments 
que hi ha a la ciutat, necessàries per a la mobilitat i per a la dinamització del 
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comerç, aspecte sobre el qual té molta influència l’existència d’aquestes places, 
cosa que  l'equip de govern ha posat sempre en dubte, si més no. 
Comenta també que en relació amb el Pla Parcial dels Trullols, segons les 
recomanacions, les llicències que s’atorguin no poden ser normals o corporatives 
com s’establia en el POEC, sinó que s’han d’ajustar al PTSEC, en el qual, amb 
independència del fet que estigués o no aprovat, ja es donava per entès que no 
calia. 
Opina que del total de recomanacions fetes per la Comissió d’Equipaments 
Comercials, les que acaba d’esmentar redueixen ostensiblement l’atac al comerç 
de la ciutat de Manresa, ja que, malgrat que no es canvien deliberadament molts 
aspectes del POEC inicialment aprovat, transfigura substancialment el fons de la 
qüestió i va per uns camins molt diferents dels plantejats per l'equip de govern, si 
més no, perquè reforça el comerç tradicional de Manresa, a través de les 
recomanacions evitant deixar-lo al lliure albir del que pugui  venir externament. 
Manifesta la satisfacció del GMPP per l’acceptació de les recomanacions fetes 
per la Comissió d’Equipaments Comercials per part de l'equip de govern, i diu 
que possiblement n’ha fet cas perquè no podia negar-se a acceptar-les. 
Reconeix que el POEC de la ciutat ha millorat, però no és el que el GMPP 
hauria presentat, i, en conseqüència, malgrat que no el votarà negativament, 
com va fer en l’aprovació inicial, tampoc pot votar afirmativament ja que l’hauria 
fet molt diferent, per tant, anuncia l’abstenció del GMPP en la votació del 
dictamen. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que per evitar repetir els arguments exposats 
pel senyor Javaloyes, tan sols farà uns comentaris dirigits al senyor Camprubí. 
Manifesta que troba molt bé el que ha explicat el regidor de Promoció 
Econòmica, però té la sensació que el senyor Camprubí tracta de tenir poc 
coneixement de la realitat o pocs criteris sobre determinats col.lectius de la 
ciutat, com són ara, la UBIC, PIMEC-SEFEC, la Cambra de Comerç i els 
mateixos grups de l’oposició, ja que ha manifestat que no havia canviat gairebé 
res del POEC, i ell ha tingut l’oportunitat de parlar amb representants d’aquests 
col.lectius, els quals consideren que ha canviat i ja no tenen una posició de 
reticència sobre aquest tema. Creu que si no s’hagués canviat, mantindrien les 
reticències. 
Demana, en conseqüència, que no es manifesti tan lleugerament que no ha 
canviat res, ja que ha variat el fons d’algunes qüestions, com són ara la Fàbrica 
Nova, i les plusvàlues, que la mateixa llei preveia. 
Opina que si el POEC no hagués canviat, les persones a les quals s’ha referit 
anteriorment, que són ciutadans de Manresa, persones amb cert criteri i certa 
responsabilitat envers els seus associats, tampoc canviarien d’opinió tan 
lleugerament, tenint en compte que el POEC ha estat un cavall de batalla al 
llarg de tota la legislatura. 
Recorda que va ser gràcies a la pressió del GMCiU que es va posar en marxa 
la redacció del POEC de la ciutat, ja que en cas contrari, s’hauria retardat 
encara més. Comenta també que l'equip de govern va pressionar darrerament 
per canviar el nombre de metres de la Fàbrica Nova. 
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Insisteix, doncs, en demanar que no s’afirmi que no ha canviat res, sinó que, en 
tot cas, es digui que s’han inclòs modificacions, que poden ser més grans o 
més petites. 
En aquest sentit, d’entre les coses que han fet canviar el POEC apunta la 
recomanació de crear el Fòrum de Comerç. 
Diu que el GMCiU ha considerat que havia de defensar els interessos dels 
ciutadans de Manresa, al marge del seu criteri polític, sobretot respecte a la 
qüestió del comerç tradicional, i afegeix que, tenint en compte que, al seu 
parer, l'equip de govern durant alguns períodes no ha tractat prou bé aquest 
sector, sent-ne una prova l’intent de la creació del POEC, i considerant que els 
col.lectius afectats donen per bones les recomanacions de la Comissió 
d’Equipaments Comercials i accepten els text refós presentat per l'equip de 
govern, el GMCiU votarà afirmativament el dictamen. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que els objectius del POEC no han 
canviat i que una cosa molt diferent és que probablement per aconseguir que 
es compleixin els objectius han variat alguns instruments o algunes estratègies 
o actuacions. 
Explica que el POEC plantejava respecte a la Fàbrica Nova, una “forquilla” 
d’entre 10 i 13.000 metres quadrats de superfície comercial, els 10.000 en uns 
supòsits d’atractivitat comercial i els 13.000 en uns altres, però que la mateixa 
reglamentació no permet aquesta “forquilla”; així, les recomanacions deien que 
no es podia preveure la “forquilla” i demanaven que s’apostés per un nombre 
de metres determinat. Continua dient que l’Ajuntament va considerar 
convenient optar per l’atractivitat fixada per als 10.000 metres. 
Insisteix, doncs, que els objectius han canviat, però no en el percentatge de la 
Fàbrica Nova. 
Manifesta també que el Fòrum de Comerç ja estava previst en el POEC i que 
durant aquests dos anys s’ha anat portant a terme l’exercici de la participació, 
malgrat que de vegades no ha estat tan rica com hauria volgut l'equip de 
govern, i afegeix que en les recomanacions es valora bé aquest instrument i es 
demana que s’apliqui el consens sempre que sigui possible, com ja s’està fent. 
Pel que fa a les plusvàlues, les recomanacions, amb bon criteri, posen de 
manifest el que ja diu la Llei d’Equipaments Comercials i el PTSEC, consistent 
en que en les ciutat en què es puguin implementar superfícies superiors a 
15.000 metres quadrats, com és el cas de Manresa, les plusvàlues que es 
generin repercuteixin en el mateix entorn.  
Insisteix en afirmar que la Llei ja preveia aquest aspecte i que quan es va 
redactar el text del POEC, probablement aquesta Llei no existia o no era vigent. 
Diu que en aquest moment la Llei i les recomanacions fetes ja ho preveuen i 
que, per tant, no hi ha cap inconvenient en incloure-ho. 
Manifesta que, més enllà de les explicacions que es puguin donar, dóna per 
vàlides les aportacions finals que s’han fet durant aquest debat. En aquest 
sentit, diu que el senyor Javaloyes ha afirmat que aquest no és el POEC que 
hauria volgut el GMPP, però personalment creu que malgrat que l’anterior text 
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no agradés al GMPP, probablement els canvis i les millores que s’han introduït 
li permeten canviar la intenció de vot. 
Diu que, de la mateixa manera, probablement la inclusió en el nou redactat del 
POEC d’algunes de les propostes de les associacions de comerciants, amb les  
quals l’Ajuntament de Manresa ha tingut sempre un bon diàleg i una bona 
comunicació, fa que el GMCiU el voti afirmativament. 
Acaba la seva intervenció agraint el canvi en la intenció de vot. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que, malgrat que això no sigui una partida 
d’escacs, el regidor de Promoció Econòmica s’ha “enrocat”, ja que si els grups 
municipals han canviat la seva intenció de vot deu ser per alguna raó. 
Afirma que la qüestió de la superfície de la Fàbrica Nova s’ha estat discutint 
des del principi perquè és un tema important i que hi ha hagut modificacions 
respecte el primer text del POEC. 
Diu que sembla que els canvis no siguin importants, però personalment creu 
que no és així, ja que si els col.lectius interessats han canviat els seus 
sentiments respecte el POEC, deu ser per alguna raó. 
Considera que els objectius del POEC eren bons perquè tenia una finalitat, 
però que les premisses per arribar-hi no ho eren. 
Creu que és una situació d’absoluta normalitat que el GMCiU votés 
negativament l’aprovació provisional del POEC i afirmativament el text refós 
que es presenta avui, i insisteix que hi ha qüestions del POEC que han canviat, 
i que no ho afirma només ell, sinó també els col.lectius afectats. 
 
L'alcalde diu al senyor de Puig que l'equip de govern s’alegra que el POEC 
tingui una acceptació més gran en l’aprovació d’avui que en l’aprovació 
provisional, que és evident que han canviat algunes coses, però que un dels 
debats importants que s’han fet respecte el POEC, malgrat que no el principal, 
era el referent a la necessitat o no de dotar la Fàbrica Nova d’activitat 
comercial. Diu al respecte que la resposta definitiva a aquest interrogant ha 
estat afirmativa i que si es vol es pot entrar en la discussió sobre si passar de 
10.000 a 13.000 metres quadrats de forquilla suposa un gran canvi. 
Manifesta que s’ha aconseguit entre tots que hi hagi una certa acceptació 
respecte a la necessitat de desblocar el sector de la Fàbrica Nova, que és molt 
important urbanísticament, i que una bona manera de fer-ho és dotar-lo 
d’activitat comercial. 
Manifesta que l'equip de govern està satisfet que hi hagi un posicionament 
positiu, que és conseqüència de l’evolució per part de tots, respecte a la 
Fàbrica Nova pel que fa al planejament, i que posteriorment s’haurà de veure 
quines són realment les propostes del promotor i com es poden portar a la 
pràctica. 
Insisteix, doncs, que respecte al planejament es produeix un alt grau de 
consens en una de les peces importants de la ciutat, i que tots tenen bastant 
clar que cal realitzar millores dins de l’àmbit de l’urbanisme comercial en els 
sectors cèntrics de la ciutat, com s’està fent, perquè es produeixi una certa 
compensació amb les fluxos comercials de la ciutat. 



 34

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), pel que esdevé en 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels 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 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL DE MANRESA. ALINEACIONS GUILLEM CATÀ I BAIXADA 
DEL CARME. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 3 
de setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 17 de juny de 
2002, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL DE MANRESA. ALINEACIONS GUILLEM CATÀ I BAIXADA DEL 
CARME, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació puntual va ser 
exposat al públic durant el termini d’un mes, previ anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 165, del dia 11 de juliol de 2002, així 
com en els diaris Regió 7, de 22 de juny de 2002, i El Periódico, de 25 de juny 
de 2002, i que un cop acabat aquest termini no consta que hagi estat 
presentada cap al·legació. 
 
Atès que la tramitació d’aquesta Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació s’ha de dur a terme seguint el procediment que estableix l’article 59 
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió de la Disposició 
Transitòria vuitena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
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1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL DE MANRESA. ALINEACIONS GUILLEM CATÀ I BAIXADA DEL 
CARME, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 
59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu 
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa 
l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
4.1.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D’AMPLIACIÓ VIÀRIA 

EN EL NUCLI URBÀ DE BELLAVISTA, PROMOGUT PER LA SENYORA 
ANNA PUJOL I DEVANT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 3 
de setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per Decret d'Alcaldia de data 13 de febrer de 2002, fou adoptada la 
resolució següent: 
 

1r. APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL D’AMPLIACIÓ VIARIA EN 
EL NUCLI URBÀ DE BELLAVISTA, promogut per la senyora ANNA PUJOL i 
DEVANT, de conformitat amb allò que disposa l’article 60 del Decret 
Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. EXPOSAR al públic el Pla Especial inicialment aprovat, durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
presentació d’al·legacions, i publicar també l’anunci d’aquest acord en un 
dels diaris de major circulació de la província, perquè així ho disposa l’article 
60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb els 
articles 147.3, 138.2 i 128 del Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat 
per Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny. 
 
3r. CONDICIONAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA del Pla especial a què, per 
part de la promotora, sigui aportat un text refós que incorpori adequadament 
les prescripcions resultants de l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme, de 
data 6 de febrer de 2002, les quals es concreten en les següents: 

 
1. L’amplada mínima del nou vial proposat haurà de ser de 6 metres. 
2. Fora de l’àmbit de la Unitat d’actuació –per tant, fora del sòl urbà- 

s’hi haurà de definir només una franja que asseguri una bona 
entrega amb els terrenys agrícoles propers. Aquesta franja haurà 
d’assegurar una bona entrega de les terres i haurà de tenir un 
tractament vegetal similar al que ja defineix la present documentació 
del Pla especial. La titularitat d’aquesta franja serà privada. 
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3. El plànol Secció longitudinal i rasants vial  s’haurà d’incloure com a 
plànol de proposta i no com el plànol d’informació indicativa. 

4. El capítol quart de la normativa (Gestió del Pla especial) s’haurà de 
completar de manera que es fixin els sòls que seran objecte de 
cessió i urbanització i aquells que, mantenint-se de titularitat privada, 
hauran de tenir un tractament complementari que asseguri una 
entrega adequada amb els terrenys agrícoles limítrofs. 

 
Atès que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 68, de 20 de març del 2002, així com en el diari El Periódico, de 
6 de març del 2002, i que durant el termini d'exposició pública de l'expedient no 
consta que hagi estat presentada cap al·legació. 
 
Vist que en data 2 d’agost de 2002, la senyora ANNA PUJOL i DEVANT va 
presentar un text refós del Pla especial en compliment d’allò previst en el punt 
tercer del Decret d’aprovació Inicial. 
 
Vist que en data 5 d’agost de 2002, els serveis tècnics municipals han emès un 
informe en el qual es fa constar que la documentació aportada incorpora 
correctament les prescripcions fixades en l’aprovació inicial del projecte. 
 
Atès que la tramitació d’aquest Pla especial s'ha de dur a terme d'acord amb 
allò que estableix l'article 60 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s'aprovà el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística, per remissió de la Disposició Transitòria vuitena de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple 
municipal l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL D’AMPLIACIÓ VIARIA 
EN EL NUCLI URBÀ DE BELLAVISTA, promogut per la senyora ANNA PUJOL 
i DEVANT, de conformitat amb allò que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la 
seva aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
El senyor García i Comas es refereix al primer dictamen dient que es tracta 
d’una modificació del Pla General relativa a unes alineacions de carrers, 
concretament, el de Guillem Catà i la Baixada del Carme. Afegeix que amb 
elles es deixa l’alineació de la mateixa manera que està l’edificació actualment. 
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Explica que en aquest moment s’aprova provisionalment aquest tràmit, que el 
document ja s’ha exposat al públic un cop aprovat inicialment i que no s’han 
formulat al.legacions al respecte. 
Continua explicant respecte el segon dictamen que es tracta d’una definició de 
la zona de Bellavista, on hi ha un tros de terreny que està qualificat com a zona 
residencial i que perquè sigui possible construir-hi falta definir el carrer per on 
s’ha de donar servei a les futures parcel·les. 
Diu, doncs, que amb aquest Pla Especial es defineix aquest carrer i es 
determina les condicions que s’han de donar per poder materialitzar les 
parcel·les. 
Comenta que, com en el cas anterior, durant el termini d’exposició pública de 
l’aprovació inicial no s’han presentat al.legacions, que avui es proposa 
l’aprovació provisional i que un cop aprovat definitivament per la Generalitat de 
Catalunya, es podran dur a terme les dues modificacions que es presenten. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu als dictàmens. 
 
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 unanimitat dels 22 membres presents i, per 
tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987, de 
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa al dictamen 4.1.1; 
amb l’abstenció del senyor Canongia i Gerona i del senyor Javaloyes i Vilalta, 
per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen 
en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos 
en els punts 4.1.3 i 4.1.4. de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots 
els presents. 
 
4.1.3 ALIENACIÓ AL SENYOR PERE GARRIGA SOLER D’UNA PARCEL.LA 

SOBRERA SITUADA ENTRE ELS CARRERS GUIFRÉ EL PILÓS I 
PASSATGE BALMES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 30 
d’agost del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa és propietari d’una parcel·la sobrera situada 
entre el carrer Guifré el Pilós i el Passatge Balmes de Manresa, les 
característiques de la qual són les següents: 
 
· Descripció: Terreny de forma triangular, de 32,28 m2 de superfície, i que 

consta dels següents límits:  
 

Nord – En una línia de 3,28 metres, amb un antic pas de rec de la 
finca de la que se segrega. 

Sud – Amb intersecció del carrer Guifré el Pilós amb Passatge 
Balmes. 

Est – En una línia de 16,85 metres, amb la finca situada al Passatge 
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Balmes 7, amb referència cadastral 29 110 27, propietat de 
Pere Garriga Soler. 

Oest – En una línia de 17,23 metres, amb el carrer Guifré el Pilós. 
  
 
 
 
 
· Planejament: 
 

· Classificació Urbanística: Sòl Urbà 
 
· Qualificació Urbanística: Residencial. Eixample (clau -1.3) 

Edificabilitat – 4 plantes 
 
· Registre de la propietat: Forma part de la finca inscrita al Registre de la 

propietat número 1 de Manresa, al Tom 2.430, Llibre 1.059, Full 118, 
Finca 49.966, inscripció 1a. 

 
· Càrregues i arrendataris: Usdefruit a favor de la senyora Maria Tasias 

Fonollet, difunta des del dia 24 de gener de 1941. 
 
· Referència cadastral: No té referència cadastral atesa la seva condició 

de parcel·la sobrera. 
 
Atès que el senyor PERE GARRIGA i SOLER ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Manresa la venda de l’esmentada parcel·la sobrera, després d’acreditar la seva 
condició de propietari de la finca confrontant amb aquesta, amb la finalitat de 
destinar-la als usos establerts pel planejament vigent. 
 
Atès que a la formalització d’una venda de parcel·la sobrera li són d’aplicació, 
amb caràcter general, els articles 12, 40, 41 i 44 del Decret 336/1988 de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Vist el contingut de l’article 40.1 del RPEL, que estableix que “Per alienar o 
gravar bens patrimonials s’ha de tenir en compte les següents regles: 
 

a) Determinar la situació física i jurídica del bé, practicar l’atermenament 
dels immobles, si és necessari, i inscriure’l al Registre de la Propietat si 
no hi està. 

b) Fer la valoració pericial que acrediti l’apreuament dels béns. 
c) En el cas dels béns immobles, cal l’informe previ del Departament de 

Governació si el seu valor excedeix del 25% dels recursos ordinaris 
del pressupost consolidat de la corporació. (...) No obstant això, a 
l’efecte del control de la legalitat de l’alienació dels béns immobles, el 
valor dels quals no excedeix del 25% indicat, se n’ha de  donar 
compte també al Departament de Governació, una vegada instruït 
l’expedient, abans de la resolució definitiva.” 
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Atès que la parcel·la sobrera objecte d’aquest dictamen és donada d’alta en 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de 
Manresa, amb el núm. de relació 331.101, en virtut de l’acord plenari de data 9 
d’octubre del 2001 i es troba inscrita al Registre de la propietat número 1 de 
Manresa, al Tom 2.430, Llibre 1.059, Full 118, Finca 49.966, inscripció 1a. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat emès l’informe que 
prescriu la lletra b) de l’article 40.1 RPEL, resultant una valoració total de VINT 
MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 
(20.734,76 €). 
 
Atès que en data 21 de juny de 2001, mitjançant Decret d’Alcaldia, fou instruït 
l’expedient d’alienació de la parcel·la sobrera de referència. 
 
Atès que la instrucció de l’expedient ha estat notificada al Departament de 
Governació de la Generalitat, en compliment d’allò que disposa la lletra c) de 
l’article 40.1 RPEL, al ser el seu valor inferior al 25% dels recursos ordinaris del 
pressupost consolidat de la Corporació. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 41.1 RPEL l’alienació, el gravamen o la cessió 
de béns han de ser acordats pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. ALIENAR al senyor PERE GARRIGA SOLER la parcel·la sobrera que es 
descriu més amunt, situada entre els carrers Guifré el Pilós i Passatge Balmes 
de Manresa, de 32,28 m2 de superfície, per un valor total de VINT MIL SET-
CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (20.734,76 
€), amb destí a la partida 432.1.600. 
 
2n. FACULTAR al senyor Alcalde per a la signatura de tots aquells documents 
públics o administratius que siguin necessaris per a la formalització de 
l’esmentada alienació.” 
 
4.1.4 ALIENACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, 

D’UNA FINCA DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER 
GUIFRÉ EL PILÓS NÚM. 26 I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR AQUESTA 
SUBHASTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 30 
d’agost del 2002, que es transcriu a continuació, que forma part de l’expedient 
que també inclou el preceptiu informe del secretari general del 16 de setembre 
del 2002, emès en compliment del que disposen els articles 268 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 173 del Reial 
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Decret 2568, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa és propietari d’una finca situada al carrer de 
Guifré el Pilós, núm. 26, d’aquesta ciutat, amb una superfície de 487,7 m2 de 
sòl, inscrita en el Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al Tom 2.260, 
Llibre 889, Foli 124, número de finca 43.718, i amb la descripció registral 
següent:  
 

“URBANA: Solar edificable situat a Manresa, amb front al carrer Guifré el 
Pilós, en l’àmbit del Pla Parcial “Bases de Manresa”. És la parcel·la número 
SETANTA-TRES (73), situada a l’illa 7. Té una superfície  de 487,7 metres 
quadrats, dels quals 161,66 metres quadrats són edificables, destinant-se la 
resta de sòl a jardí d’ús privat. L’edificació es desenvoluparà en planta baixa 
i tres plantes altes, amb un sostre total edificable de 646,6 metres quadrats, 
destinant-se l’edificació als usos comercial i residencial plurifamiliar previstos 
en la normativa del Pla Parcial del Subsector 1, del sector “BASES DE 
MANRESA”. Llinda: al davant, Est, amb el carrer Guifré el Pilós; a la dreta 
entrant, Nord, amb la parcel·la número 72 d’aquesta mateixa illa; a l’esquerra 
entrant, Sud, amb espai avui lliure, a través del límit del Pla parcial; i al fons, 
Oest, amb la parcel·la número 70, d’aquesta mateixa illa.” 
 
Títol: pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut de l’adjudicació resultant 
del projecte de Compensació del subsector 1 del Pla Parcial Bases de 
Manresa, aprovat definitivament en data 8 de juliol de 1997. 

 
Atès que aquesta finca ha estat donada d’alta en l'Inventari General consolidat 
de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació 
jurídica de bé patrimonial (núm. de relació 331.111), en virtut del Decret 
d’Alcaldia de data 18 de juliol de 2002. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals han emès una valoració de l’esmentada 
finca, essent el seu valor total de CENT CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS (151.351,03 €), IVA no inclòs.  
 
Atès que interessa a l’Ajuntament de Manresa procedir a la venda d’aquest bé 
patrimonial, pel valor fixat pels serveis tècnics municipals, a l’efecte d’obtenir 
recursos amb destí a la partida de compra de sòl. 
 
Vist que en data 22 d’agost de 2002, per Decret d’Alcaldia fou instruït el 
preceptiu expedient d’alienació d’aquest bé patrimonial i que, posteriorment, es 
va donar compte d’aquesta instrucció al Departament de Governació de la 
Generalitat, en compliment d’allò que disposa l’article 40, lletra c) del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 
d’octubre. 
 
Vistos els articles 40, 41 i 42 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
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Vistos els articles 73 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, la 
finca de titularitat municipal que ha quedat descrita més amunt, situada al 
carrer Guifré el Pilós, núm. 26, de Manresa, de 487,7 m2 de superfície, i que 
figura com a bé patrimonial en l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i 
Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb el número d’inventari 331.111. 
 
2n. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES 
que han de regir aquesta subhasta, i sotmetre’l a informació pública pel termini 
de quinze dies i, de forma simultània, convocar subhasta pública en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, 
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.” 
 
El senyor García i Comas explica que els dos dictàmens són de gestió 
urbanística i que el primer fa referència a una alienació de terrenys i el segon a 
una subhasta de terrenys. 
Diu que els dos estan ubicats al carrer de Guifré el Pilós i que el primer d’ells 
correspon a una resta de finca, que és totalment edificable, de 32,28 metres de 
superfície, respecte a la qual es planteja la seva alienació al veí més proper, 
que és el senyor Pere Garriga Soler. 
Continua dient que per l’import que es defineix en el dictamen, que és de 
20.734,76 euros, es determina la quantitat a percebre i la venda d’aquesta 
finca. 
Respecte al segon dictamen, exposa que es tracta d’una venda per subhasta 
pública d’un terreny que prové d’una antiga propietat de l’Ajuntament de 
Manresa situada a l’avinguda de les Bases de Manresa. 
Afegeix que la parcel·la està situada al carrer de Guifré el Pilós, que té una 
superfície edificable de 144 metres la part de baixos i tres, més un pati interior, 
que és jardí, de 299 metres. 
Continua dient que l’import base de la subhasta és de 151.351,03 euros, sense 
l'IVA inclòs, i que s’aprova aquesta alienació mitjançant subhasta pública i 
aprova també el plec de clàusules que s’adjunta al dictamen. 
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents als 
dictàmens. 
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.3 i 4.1.4 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Caballo i Molina i del senyor Javaloyes i Vilalta, per 
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa 
l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen en 
acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
 
5. AREA D’HISENDA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos 
en els punts 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.7 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per 
tots els presents. 
 
5.1.1 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE 

BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 6 de 
setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen: 
   

Sol·licitant: MUTUAM – MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL 
Expedient: OMA/200200047 - ICB/000067 
Descripció obres: Reforma interior edifici existent per l’adequació de 
vivendes a la Plaça Major, 9 i 10. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ERNEST GARRIGA MONTAÑA 
Expedient: OBM/2002000108 - ICB/000076 
Descripció obres: Modificació d’obertura i rehabilitació de façana al C/. 
Sant Antoni, 10. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP MIRALDA SALVANS 
Expedient: OBM/2002000100 - ICB/000071 
Descripció obres: Rehabilitació de 4 habitatges al C/. Puig Cardener, 1. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TONI GRANADOS PARÉS, en representació del Sr. JOSEP 
MARIA SERRA BOADA 
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Expedient: OBM/2002000110 - ICB/000077 
Descripció obres: Col·locar gres a una part de la botiga i canviar porta 
d’entrada per una de vidre al C/. Born, 11 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARLES ESCLUSA ESPINAL, en representació del 
CERCLE ARTISITIC DE MANRESA 
Expedient: OBM/2002000148 - ICB/000091 
Descripció obres: Reforma interior de local al C/. Barreras, 1 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSE BOIX ROCA 
Expedient: COM/2002000208 - ICB/000093 
Descripció obres: Reformar quarto de bany al C/. Santa Llúcia 2-2n. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP M. ROMA DE BLAS 
Expedient: OBM/2002000151 - ICB/000098 
Descripció obres: Reforma i adequació de vivenda, al C/. Bastrades, 15-
17. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOAN MARTINEZ FUENTES, en representació de la 
COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER SANTA MARIA NUM. 19. 
Expedient: COM/2002000191 - ICB/000104 
Descripció obres:  Reparació de baixant al C/. Santa Maria, 12 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: PERE RUYRA PAGÈS 
Expedient: COM/2002000194 - ICB/000105 
Descripció obres:  Substitució d’unes rajoles malmeses del paviment de 
la farmàcia a la Plaça Major, 12. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MIGUEL OLTRA CLIMENT 
Expedient: COM/2002000197 - ICB/000106 
Descripció obres:  Reparació voladissos de balcons al C/. Sobrerroca, 13 
i Passatge Amics, 2 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JAUME IZQUIERDO COLOMER, en representació d’AVIDA 
DOLLARS, S.L. 
Expedient: OBM/2002000034 - ICB/000097 
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Descripció obres:  Instal·lació ascensor a la Plaça Major, 14 i 15. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CRISTINA BLESA PICAS 
Expedient: COM/2002000266 - ICB/000099 
Descripció obres:  Posar paviment interior i fer cuina i bany, al C/. Canal, 
27-6è. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JORDI MAJÀ JOVÉ 
Expedient: COM/2001000300 - ICB/000105 
Descripció obres:  Reparació i modificació de fonaments exteriors al C/. 
Sant Francesc, 11-3r.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONI ESQUIUS PRAT 
Expedient: OBM/200200001 - ICB/00001 
Descripció obres:  Rehabilitació de façana al C/. Nou, 20 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 

 
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost 
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al 
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: MUTUAM – MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL 
Expedient: OMA/200200047 - ICB/000067 
Descripció obres: Reforma interior edifici existent per l’adequació de 
vivendes a la Plaça Major, 9 i 10. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: ERNEST GARRIGA MONTAÑA 
Expedient: OBM/2002000108 - ICB/000076 
Descripció obres: Modificació d’obertura i rehabilitació de façana al C/. 
Sant Antoni, 10. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP MIRALDA SALVANS 
Expedient: OBM/2002000100 - ICB/000071 
Descripció obres: Rehabilitació de 4 habitatges al C/. Puig Cardener, 1. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TONI GRANADOS PARÉS, en representació del Sr. JOSEP 
MARIA SERRA BOADA 
Expedient: OBM/2002000110 - ICB/000077 
Descripció obres: Col·locar gres a una part de la botiga i canviar porta 
d’entrada per una de vidre al C/. Born, 11 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARLES ESCLUSA ESPINAL, en representació del 
CERCLE ARTISITIC DE MANRESA 
Expedient: OBM/2002000148 - ICB/000091 
Descripció obres: Reforma interior de local al C/. Barreras, 1 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSE BOIX ROCA 
Expedient: COM/2002000208 - ICB/000093 
Descripció obres: Reformar quarto de bany al C/. Santa Llúcia 2-2n. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP M. ROMA DE BLAS 
Expedient: OBM/2002000151 - ICB/000098 
Descripció obres: Reforma i adequació de vivenda, al C/. Bastardes, 15-
17. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOAN MARTINEZ FUENTES, en representació de la 
COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER SANTA MARIA NUM. 19. 
Expedient: COM/2002000191 - ICB/000104 
Descripció obres:  Reparació de baixant al C/. Santa Maria, 12 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: PERE RUYRA PAGÈS 
Expedient: COM/2002000194 - ICB/000105 



 46

Descripció obres:  Substitució d’unes rajoles malmeses del paviment de 
la farmàcia a la Plaça Major, 12. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MIGUEL OLTRA CLIMENT 
Expedient: COM/2002000197 - ICB/000106 
Descripció obres:  Reparació voladissos de balcons al C/. Sobrerroca, 13 
i Passatge Amics, 2 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JAUME IZQUIERDO COLOMER, en representació d’AVIDA 
DOLLARS, S.L. 
Expedient: OBM/2002000034 - ICB/000097 
Descripció obres:  Instal·lació ascensor a la Plaça Major, 14 i 15. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CRISTINA BLESA PICAS 
Expedient: COM/2002000266 - ICB/000099 
Descripció obres:  Posar paviment interior i fer cuina i bany, al C/. Canal, 
27-6è. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JORDI MAJÀ JOVÉ 
Expedient: COM/2001000300 - ICB/000105 
Descripció obres:  Reparació i modificació de fonaments exteriors al C/. 
Sant Francesc, 11-3r.-1a. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONI ESQUIUS PRAT 
Expedient: OBM/200200001 - ICB/00001 
Descripció obres:  Rehabilitació de façana al C/. Nou, 20 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.” 

 
5.1.2 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE 

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA  QUOTA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 6 de 
setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen: 
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Sol·licitant: SANTI ORTEGA ENCUENTRA, en representació del SR. 
PEDRO GUZMAN MARTINEZ  
Expedient: OMA/2001000034 – ICB/00008 
Descripció obres: Rehabilitació de façanes i coberta al C/. Ginjoler, 25 
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: JUAN VENDRELL BASAS  
Expedient: OBM/2002000097 – ICB/000070 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Guifré el Pilós, 24 
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: FRANCISCO CARRASCO MARQUEZ, en representació de 
la COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER OMS I DE PRAT NÚM. 45  
Expedient: COM/2002000207 – ICB/000092 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Oms i de Prat, 45 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP SALÓ SERRA  
Expedient: COM/2002000205 – ICB/000094 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Casanova, 8 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP TORRA FERRER, en representació de COMUNITAT 
DE PROPIETARIS DE L’AVDA. TUDELA NÚM. 10  
Expedient: COM/2002000222 – ICB/000095 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a l’Avda. Tudela, 10 
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: FÈLIX GONZÁLEZ MUÑOZ  
Expedient: COM/2002000248 – ICB/000101 
Descripció obres: Picar façana i aplicacions de monocapa, canviar canal 
i baixant al C/. Verge de les Angusties, 9.  
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: ARTURO CRUZ GARCIA, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER DOCTOR ZAMENOFF, 
NÚM. 25. 
Expedient: COM/2002000257 – ICB/000102 
Descripció obres: Reparar balcons en mal estat al C/. Doctor Zamenoff, 
25 
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: M. CARME GONZÁLEZ MARTÍN 
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Expedient: COM/2002000187 – ICB/000103 
Descripció obres: Canvi de fusteria exterior de façana a la Plaça la Creu, 
s/n-baixos. 
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: JOAQUIN GAYETE SERRA, en representació d’ADIMEC, 
S.A. 
Expedient: COM/2002000153 – ICB/000079 
Descripció obres: Reformes a l’immoble al C/. Predicadors, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONI GONZÁLEZ RUIZ, en representació de 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVDA. TUDELA NÚM. 12. 
Expedient: COM/2002000223 – ICB/000107 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a l’Avda. Tudela, 12. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
Atès que l’apartat 2 del mateix article 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. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: SANTI ORTEGA ENCUENTRA, en representació del SR. 
PEDRO GUZMAN MARTINEZ  
Expedient: OMA/2001000034 – ICB/00008 
Descripció obres: Rehabilitació de façanes i coberta al C/. Ginjoler, 25 
Benefici fiscal concedit: 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: JUAN VENDRELL BASAS  
Expedient: OBM/2002000097 – ICB/000070 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Guifré el Pilós, 24 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: FRANCISCO CARRASCO MARQUEZ, en representació de 
la COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER OMS I DE PRAT NÚM. 45  
Expedient: COM/2002000207 – ICB/000092 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Oms i de Prat, 45 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP SALÓ SERRA  
Expedient: COM/2002000205 – ICB/000094 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Casanova, 8 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSEP TORRA FERRER, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVDA. TUDELA NÚM. 10. 
Expedient: COM/2002000222 – ICB/000095 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a l’Avda. Tudela, 10 
Benefici fiscal concedit: 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: FÈLIX GONZÁLEZ MUÑOZ 
Expedient: COM/2002000248 – ICB/000101 
Descripció obres: Picar façana i aplicacions de monocapa, canviar canal 
i baixant al C/. Verge de les Angusties, 9  
Benefici fiscal concedit: 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: ARTURO CRUZ GARCIA, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER DOCTOR ZAMENOHH 
NÚM. 25 
Expedient: COM/2002000257 – ICB/000102 
Descripció obres: Reparar balcons en mal estat al C/. Doctor Zamenoff, 
25 
Benefici fiscal concedit: 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: M. CARME GONZÁLEZ MARTÍN 
Expedient: COM/2002000187 – ICB/000103 
Descripció obres: Canvi de fusteria exterior de façana a la Plaça la Creu, 
s/n-baixos. 
Benefici fiscal concedit: 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: JOAQUIN GAYETE SERRA, en representació d’ADIMEC, 
S.A. 
Expedient: COM/2002000153 – ICB/000079 
Descripció obres: Reformes d’immoble al C/. Predicadors, 5 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: ANTONI GONZÁLEZ RUIZ, en representació de 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVDA. TUDELA NÚM. 12. 
Expedient: COM/2002000223 – ICB/000107 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a l’Avda Tudela, 12. 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.” 

 
5.1.7 ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PEL SENYOR JORDI 

OLIVERAS SAMITIER I CONCESSIÓ D’UNA 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 6 de 
setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: JORDI OLIVERAS SAMITIER, en representació de LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA CTR. DE VIC, NUMS. 15 i 17  
Expedient: OMA/20020051 – ICB/000075 
Descripció obres: Rehabilitació d’edifici “Ca l’Armengou” a la Ctra. de 
Vic, 15-17  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, e) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 

Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra e) de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost 
les  obres de reforma, reparació o rehabilitació d’edifici o elements inclosos en 
el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni historicoarquitectònic i ambiental de 
Manresa. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: JORDI OLIVERAS SAMITIER, en representació de LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA CTR. DE VIC, NUMS. 15 i 17  
Expedient: OMA/20020051 – ICB/000074 
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Descripció obres: Rehabilitació d’edifici “Ca l’Armengou” a la Ctra. de 
Vic, 15-17  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, e) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.” 

 
 
 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els 
dictàmens 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.7 directament a votació conjunta i s'aproven per 
unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció del senyor Javaloyes i 
Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen 
en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.1.3 DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE 

D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 26/2002 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del 6 de setembre del 2002, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2003, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat 
convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de crèdit, a fi i 
efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent  expedient de suplements de crèdit, degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec al 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2001 i per baixes de crèdits de despeses d’altres 
partides del Pressupost Municipal, no compromeses 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 2003.  
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 26/2002 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, l'expedient 26/2002 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
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examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 
reclamacions.” 
 

PRESSUPOST 2002 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2002 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació Crèdit 
actual 

Augment Baixa Crèdit 
definitiu 

Causes 

313.1.226 Acció Social - Benestar social. Despeses diverses 11.780,00 6.000,00 5.780,00 Consignació sobrant 

452.1.151 Instal.lacions esportives. Gratificacions 16.459,00 4.000,00 12.459,00 Consignació sobrant 

313.1.480.00 Acció Social - Benestar social. Atencions benèfiques i 
assistencials 

156.238,00 12.500,00 143.738,00 Consignació sobrant 

121.0.141 Administració General.- Altre personal 465.558,14 22.700,00 488.258,14 Consignació insuficient 

313.0.160.00 Acció social. Seguretat social-Personal laboral 1.617.945,00 5.400,00 1.623.345,00 Consignació insuficient 

   

  28.100,00 22.500,00   

 
PRESSUPOST 2002 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2002 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

Subconcepte Denominació Previsió 
Inicial 

Augment Disminució Previsió
Definitiva

Explicació 

870.01 Romanent de Tresoreria-Aplicació per a 
finançament de suplements de crèdit 

5.600,00 5.600,00 Aplicació Romanent de Tresoreria 2001 

  

 TOTAL ......................... 5.600,00 0,00  

 
PRESSUPOST 2002 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/002 
RESUM PER CAPITOLS 
 
El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 26/2002 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES 

 

  

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.765.264,63

  
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.208.033,11

  
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,83 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37

  
Capítol 4.- Transferències 12.978.350,77 Capítol 4.- Transferències 3.603.274,49

  
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00  

  
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals  13.598.164,31

  
Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34

  
Capítol 8.- Actius financers  1.567.302,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00

  
Capítol 9.- Passius financers  17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers  11.373.716,07

     
TOTAL  .....................................................................   66.004.545,32 TOTAL  ...................………........................................... 65.004.545,32

 
El senyor Canongia i Gerona explica que aquest dictamen ve motivat per la 
necessitat de fer front econòmicament a les despeses que suposa la 
contractació que cal dur a terme per cobrir les baixes de llarga durada del 
Servei d’atenció domiciliària que presten els Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Manresa. 
Afegeix que aquestes baixes no estaven previstes i que s’han hagut de suplir. 
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El senyor de Puig i Viladrich manifesta la seva sorpresa pel fet que en aquest 
canvi de partida hi hagi 18.500 euros de baixa que afecten a la partida de 
Despeses diverses i sobretot a Atencions benèfiques i assistencials, ja que 
tenia la sensació que aquestes partides s’havien reforçat i ara es redueixen. 
Al marge d’aquest comentari, respecte el qual demana al regidor que doni una 
explicació, anuncia el vot negatiu del GMCiU al dictamen, com és habitual. 
 
El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig que té raó i que es 
tracta d’una partida que es va suplementar en l’últim moment, com a 
conseqüència del debat pressupostari, però és cert que tant és prestar el servei 
en pessetes com en recursos humans. Continua dient que en aquest cas el 
servei quedava desatès per baixes de llarga durada i, per tant, calia  
suplementar aquesta partida, cosa que s’ha fet amb les partides amb les que 
era possible fer-ho. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC), 7 vots negatius (GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), que en 
el cas del senyor Javaloyes i Vilalta és motivada per absència de la Sala en el 
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
5.1.4 ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ATORGATS PER RESOLUCIÓ DE LA 

DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, PER IMPORT  
81.736,76 EUROS, MITJANÇANT CRÈDIT A SUBSCRIURE AMB 
L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES, PER AL FINANÇAMENT DE LES 
DESPESES OCASIONADES ALS ENS LOCALS PEL TEMPORAL DE NEU 
I FRED DEL DESEMBRE DE 2001. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 5 de 
setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Amb motiu de les fortes nevades que van afectar diversos municipis catalans 
durant el mes de desembre de 2001, la consellera de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya va dictar una Ordre, en data 12 de 
març de 2002, sobre ajuts per al finançament de les despeses ocasionades als 
ens locals pel temporal de neu i fred del mes de desembre de 2001. L’objecte 
de l’ordre era establir una línia d’ajuts consistents a subvencionar els crèdits 
que subscriguin els ens locals afectats pel temporal amb l’Institut Català de 
Finances, fruit del Conveni signat entre el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances el 31 de gener de 2001, el 
qual ha estat ampliat posteriorment per l’Addenda de 6 de maig de 2002, i en 
compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de 5 de març de 2002. 
 
Per Resolució del Director General d’Administració Local de 2 de juliol de 2002, 
s’han atorgat a favor de l’Ajuntament de Manresa ajuts per un import de 
81.736,76 EUR, que es faran efectius, d’acord amb l’Ordre de 12 de març de 
2002, mitjançant la subscripció d’un crèdit amb l’Institut Català de Finances. 
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Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a 
l’expedient.  
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
municipal l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Acceptar els ajuts atorgats per Resolució de Direcció General 
d’Administració Local de 2 de juliol de 2002 següents: 
 
Títol actuació: Finançament d’obres i serveis ja realitzats 
Ajut atorgat: 81.736,76 EUR 
 
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa. 
 
Tercer.- Sol·licitar a l’Institut Català de Finances un préstec per import de 
81.736,76 EUR, d’acord amb la Resolució de la Direcció General 
d’Administració Local de 2 de juliol de 2002. 
 
Quart.- Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el 
Conveni signat el 31 de gener de 2001 entre el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances, ampliat per l’Addenda al 
Conveni de 6 de maig de 2002, que són les següents: 
 
Termini: 12 anys sent els primers 2 anys de carència 
Tipus d’interès: Euribor anual més un diferencial de 0’50 punts 

percentual 
Comissió d’obertura: 0’10% del nominal de préstec 
 
D’acord amb l’Ordre de 12 de març de 2002, el pagament de la càrrega 
financera (amortització del capital i interessos), que es derivi del contracte de 
préstec, anirà a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Delegar en el director general d’Administració Local del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit en nom 
de la Corporació. 
 
Sisè.- Fer constar que l’Ajuntament de Manresa no té contret cap deute amb la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Setè.- Fer constar que les despeses subvencionades no han obtingut ajuts de 
cap altra administració.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta es reincorpora a la sessió en aquest moment. 
 
El senyor Canongia i Gerona pren novament la paraula i explica que amb 
aquest dictamen s’accepta una subvenció de 81.736,76 euros, que atorga la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per fer 
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front parcialment a les despeses generades com a conseqüència de les 
nevades. 
Exposa la curiositat que l’Institut Català de Finances fa un préstec a la Direcció 
General d’Administració Local amb unes condicions de l’Euribor al 0,50 i amb 
una comissió d’obertura del 0,10. Afegeix que l’Institut Català de Finances, que  
depèn de la Conselleria de Finances, fa aquestes condicions a un departament 
propi. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
5.1.5 CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 3.538.337 

EUROS AMB CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, PER AL 
FINANÇAMENT DE DETERMINADES INVERSIONS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 4 de 
setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 2002, hi figura consignat 
com a dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació 
d’operacions de préstec. 
 
Als efectes de finançar part de les inversions es precisa concertar una operació 
de préstec de 3.538.337,00 euros. 
 
Vistes les ofertes presentades, i l'informe de Tresoreria sobre les mateixes.  
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
municipal l'adopció dels acords següents: 
   
Primer.- Concertar una operació de préstec d’import 3.538.337,00 euros, amb 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, amb destinació a les finalitats que es 
detallen a continuació i amb les característiques que igualment  s’esmenten: 
 

Partida 
pressupostària Projecte Import del 

projecte 

Part que es 
finança amb el 
préstec que es 

sol.licita 
511.0. 601.46 Carreteres, camins i vies públiques. 

Urbanització c/.Remei de Dalt 
310.500,00 155.250,00

511.0. 601.47 Carreteres, camins i vies públiques. 
Urbanització c/.Remei de Baix 

233.500,00 116.750,00

511.0. 601.48 Carreteres, camins i vies públiques. 
Urbanització c/.Reparadores 

134.700,00 67.350,00

511.0 601.50 Carreteres, camins i vies públiques. 
Urbanització c/.Sant Joan 

531.000,00 53.100,00

511.0 601.53 Carreteres, camins i vies públiques. 
Urbanització zona Ametllers 

130.000,00 13.000,00

511.0 601.57 Carreteres, camins i vies públiques. 
Urbanització zona verda Joncadella

296.150,00 296.150,00
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511.0 601.60 Carreteres, camins i vies públiques. 
Urbanització Illa interior Pujolet 

60.000,00 60.000,00

441.0. 611 Sanejament, abastament i 
distr.aigües 
Altres 

2.671.000,00 534.200,00

452.1. 622 Instal.lacions esportives.- Edificis i 
altres construccions 

120.000,00 120.000,00

322.1. 623 Tallers d’ocupació.- Maquinària, 
instal. I 
Utillatge 

17.030,00 10.030,00

451.0. 625 Projecte Rehabilitació Casino. 
Mobiliari i estris 

96.162,00 96.162,00

322.1. 632 Tallers d’ocupació. Edificis i altres 
construccions 

16.300,00 16.300,00

322.2 632 Escola Taller. Edificis i altres 
construccions  

60.102,00 18.000,00

451.0 632 Projecte Rehabilitació Casino. 
Edificis i altres construccions 

1.363.279,00 551.913,00

451.2 632 Tallers ocupacionals i Centres 
Oberts.- Edificis i altres 
construccions 

4.500,00 4.500,00

452.7 632 Rehabilitació teatre Kursaal.- Edificis 
i altres construccions 

493.876,00 319.543,00

431.0 740 Aportació Fòrum. Aportacions a 
Stats. Mercantils, mun. O prov. 

1.578.908,00 378.908,00

511.0. 753.01 Carreteres, camins i vies públiques. 
Conveni Incasol Pla parcial la 
Parada 

334.767,00 334.767,00

622.3 767 Fires i Promoció del comerç. A 
Consorcis 

30.051,00 30.051,00

453.0 770.01 Museus – Conveni Aigües Manresa 
Parc Can Font 

102.173,00 102.173,00

511.0 780 Carreteres, camins veïnals i vies 
públiques.- Conveni Via Verda 

31.715,00 31.715,00

453.1 781 Protecció Patrimoni. Bisbat de Vic 54.092,00 54.092,00
511.0 781 Carreteres, camins veïnals i vies 

públiques. Bisbat de Vic (Església 
Xup) 

36.150,00 36.150,00

111.0 789 Òrgans de Govern. Regidories.-
Altres transferències (AV Valldaura)

30.050,00 30.050,00

452.2 789 Piscines.- Altres transferències 108.183,00 108.183,00

TOTAL 8.727.188,00 3.538.337,00

 
CARACTERÍSTIQUES 
 
Import del préstec .................................. 3.538.337,00 euros. 
Període de disposició ............................ 1 any. 
Període de carència .............................. 2 anys. 
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Termini d’amortització ........................... 10 anys. 
Periodicitat d'amortització ...................... Trimestral. 
Interès nominal ...................................... Euribor 90 dies + 0’07 
Comissió d'obertura ............................... Exempt 
Amortització anticipada .......................... No es cobrarà cap penalització per 

amortització total o parcial del préstec 
 
SEGON.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat 
de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la 
formalització del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3 i 
CL4.1; tot això d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 
de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en 
matèria de tutela financera d’ens locals, i de l’informe d’Intervenció de data 3 de 
setembre de 2002. 
 
TERCER.- Facultar l'alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del contracte de préstec citat als acords 
anteriors.” 
 
El senyor Canongia i Gerona explica que amb aquest dictamen se sol.licita el 
crèdit necessari per fer front a la segona part del finançament del programa 
d’inversions d’aquest exercici. 
Concreta que el préstec és de 3,5 milions d’euros i manifesta que les 
condicions són molt favorables per a aquesta Administració, ja que l’Euribor és 
a 90 dies més el 0,07, i no hi ha comissió d’obertura ni penalització per 
amortització anticipada. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPP).  
 
5.1.6 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR 

PERE ROSELL FORASTÉ, CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE LA QUOTA DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA URBANITZACIÓ DEL 
CARRER CARRASCO I FORMIGUERA, ENTRE ELS CARRERS GINJOLER 
I PRIMER DE MAIG. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9 de 
setembre del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. Pere Rosell Forasté, contra la 
notificació de contribucions especials per les obres d'urbanització del carrer 
Carrasco i Formiguera, entre els carrers Ginjoler i Primer de Maig, corresponent 
a la finca situada al carrer Sarret i Arbós, 8-10. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda. 
 
Atès que l'interessat al·lega que ja va satisfer contribucions especials, amb 
motiu de les obres d'urbanització del carrer Ginjoler, per un total de 10 ml. de la 
façana de la finca colindant amb el carrer Ginjoler, i, a més, que per la seva 
situació, no rep cap benefici especial. 
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Atès que, examinada la situació de la finca de referència, en resulta: 
 
- La finca situada al carrer Sarret i Arbós, amb referència cadastral 2308111, 

amb 4,40 ml. de façana al carrer Ginjoler, no es troba inclosa a l'expedient 
de contribucions especials. 

 
- La finca situada al carrer Sarret i Arbós, 10, amb 7,80 ml. de façana al 

carrer Carrasco i Formiguera, es troba parcialment inclosa en l'expedient, 
doncs la urbanització del carrer Carrasco i Formiguera beneficia a aquesta 
finca en una longitud de 5,20 ml. de façana, que actualment es troba sense 
urbanitzar. 

 
Atès que del total de 12,20 ml. de façana al carrer Carrasco i Formiguera - 
Ginjoler de la finca de referència, aquesta ja havia satisfet contribucions 
especials per un total de 10 ml. pel “Proyecto de obras de alcantarillado, 
pavimentación, iluminación y construcción de aceras de las calles Gerona, 
Ginjoler, Sarret i Arbós, 17 de Mayo y Valencia”, tal i com acredita l'interessat i 
es comprova a la vista de l'expedient. 
 
Atès que, en relació a la part de la finca subjecte al pagament de contribucions 
especials per la urbanització del carrer Carrasco i Formiguera, de 5,20 ml. de 
façana, cal distingir entre una part, amb una longitud de façana de 2,20 ml., que 
no ha estat subjecta mai a contribucions especials, i una altra part, de 3,00 ml., 
que ja va satisfer en el seu moment les contribucions especials esmentades. 
 
Atès que les bases d'ordenació de les contribucions especials, en la seva base 
sisena, punt C), disposen que:  
 
"Situació C. Obres d’urbanització executades que no abasten la totalitat del 
carrer: 
 
Una situació diferent, corresponent a un altre tram de finques afectades per 
l’aplicació de les obres d’urbanització i que, en el seu dia (any 1974) ja van 
pagar contribucions especials amb motiu de l’execució d’un projecte 
d’urbanització, anomenat “Proyecto de obras de alcantarillado, pavimentación, 
iluminación y construcción de aceras de las calles Gerona, Ginjoler, Sarret i 
Arbós, 17 de Mayo y Valencia”. 
 
Per un correcte plantejament del tema, cal valorar un seguit de consideracions: 
 

d) Que la urbanització de la totalitat del carrer, actualment tant sols 
parcialment urbanitzat, així com la del sector representa un benefici 
especials per a les finques afectades. 

 
e) Que la realització de la nova urbanització millora la urbanització actual 

de les finques, representant doncs també un benefici per aquestes. 
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f) Que el benefici obtingut per aquestes finques, que ja disposaven d’una 
urbanització més o menys deficitària, no pot ser el mateix que per 
aquelles finques que s’urbanitzen de nou. 

 
En funció d’aquestes hipòtesis i seguint els criteris assentats per la 
Jurisprudència del Tribunal Suprem, així com les previsions de 
l’anterior Llei d’Hisendes Locals (malgrat que tant sols sigui com a 
criteri), es considera adient aplicar les contribucions especials en un 50 
% del cost de l’obra, donant el tractament d’obra de reurbanització o 
millora d’urbanització. 

 
La part de les quotes corresponents a aquestes situacions que no ha 
de ser assumida per la propietat (el 25% del cost de les obres) aniran a 
càrrec de l'Ajuntament. Això suposa una reducció de les quotes 
imputades a aquestes finques (corresponents en principi al 75% del 
cost de les obres) d'un 33,33% (25% / 75%)" 

 
Atès que, de conformitat amb aquesta base d'ordenació, les finques que ja van 
satisfer contribucions especials pel “Proyecto de obras de alcantarillado, 
pavimentación, iluminación y construcción de aceras de las calles Gerona, 
Ginjoler, Sarret i Arbós, 17 de Mayo y Valencia” han de veure reduïda la seva 
aportació en un 33%. 
 
Atès, doncs, que cal fer la reducció del mòdul de distribució següent: 
 

Superfície subjecta totalment a contribucions especials: 25 m2 
Sostre edificable: 25 m2 x 4 m2 sostre/m2 sòl = 100 m2 
Superfície subjecta amb reducció: 35 m2 
Sostre edificable abans de reducció: 35 m2 x 4 m2 sostre/m2 sòl = 140 m2 
Reducció sostre: 140 m2 x 33% = 46 m2 
Sostre total subjecte a contribucions especials: 100 m2 + 140 m2 - 46 m2 = 
194 m2 

 
Atès, d'altra banda, que com ja s'ha exposat, la urbanització de la totalitat del 
carrer, així com la del sector en general representa un benefici especial per a 
totes les finques del sector i, especialment, tenint en compte que la finca 
situada al carrer Sarret i Arbós, 10 és parcialment colindant amb un carrer 
sense urbanitzar, les obres del qual representen un indubtable benefici especial 
per a part de la finca de referència. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d'hisenda proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel Sr. Pere 
Rosell Forasté, contra la notificació de quota de les contribucions especials per 
la urbanització del carrer Carrasco i Formiguera, entre els carrers Ginjoler i 
Primer de Maig, i modificar el mòdul de distribució aplicable a la finca de la 
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seva propietat situada al carrer Sarret i Arbós, 10 (RC 2308110), que quedarà 
fixat en 194 m2. 
 
SEGON: Desestimar íntegrament la resta d'al·legacions, pels motius de fet i 
fonaments de dret que han quedat indicats.” 
 
El senyor García i Comas exposa que aquestes al.legacions s’han presentat 
contra les contribucions especials corresponents al projecte d’urbanització del 
carrer de Carrasco i Formiguera, entre els carrers Ginjoler i Primer de Maig. 
Explica que efectivament hi havia una diferència a favor del ciutadà quant al 
nombre de metres quadrats que s’havien imputat a la seva propietat, tal com 
s’ha comprovat en el Registre de la Propietat, d’acord amb la superfície 
aplicable segons el Cadastre i que, per tant, s’estima l’al.legació. 
Informa, així mateix, que la resta d’al.legacions plantejades per l’interessat, 
entre les quals hi havia la relativa al fet que no obtenia cap benefici especial, 
s’han desestimat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR REFERENT 

A MALTRACTAMENTS I CASOS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 12 de setembre del 2002, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“Degut a que en els últims temps s’han multiplicat els casos de maltractaments 
a dones i els casos de violència familiar, tant física com psicològica, s’estan 
produint a la totalitat dels nostre territori. 
 
Tenint en compte que la ciutat de Manresa no es troba immune a que puguin 
succeir casos de maltractaments i violència familiar, tant física com psicològica 
a ciutadans d’aquesta ciutat. 
 
PROPOSEM EL SEGÜENT ACORD: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Manresa, quan tingui coneixement d’algun cas de 
maltractaments a alguna dona i que hagi passat a la nostra ciutat, i quan el cas 
es porti al Jutjat corresponent, comparegui com a acusació particular a les 
actuacions.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta defensa la proposició dient que el seu sentit és 
prou clar i que, per tant, no es tracta d’explicar el que ja és sabut. 
Explica que, tenint en compte els problemes que ocasionen les situacions de 
violència familiar i domèstica a les persones que les pateixen, el GMPP 
demana que al marge de l’ajuda psicològica que els ofereix de vegades 
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l’Administració, se’ls doni també suport afectiu en el sentit que se sentin ajudats 
jurídicament davant del causant de la violència, i que s’intenti evitar que aquest 
tipus d’actes estiguin inclosos tan sols en un document que servirà per elaborar 
estadístiques. 
Diu que aquest podria ser un pas perquè els manresans sabessin que 
l’Ajuntament està totalment en contra dels actes de violència domèstica i que 
dóna suport afectiu, moral i directe a les víctimes d’aquestes situacions. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu a la proposició. 
 
La senyora Torres i García pren la paraula i diu que aquesta proposició 
planteja una possible actuació de l’Ajuntament en els casos de maltractaments 
de Manresa, però, per una altra banda, també suposa immiscir-se en les 
competències d’altres Institucions i agents que actuen per la mateixa causa a la 
nostra ciutat. 
Explica que s’està elaborant un protocol de violència de gènere i que, a partir 
de la presentació de la proposició del GMPP, l’Ajuntament de Manresa ha 
parlat amb els agents directament implicats en l’elaboració del protocol, que 
formen part de la comissió, que són el Col.legi d’Advocats i el Fiscal, els quals 
han considerat que és el Fiscal qui té la competència directa sobre aquests 
casos. Afegeix que per la seva banda, el Col.legi d’Advocats de Manresa 
compta amb un torn d’ofici per a persones victimitzades. 
Informa també que en els casos de maltractaments dels quals té coneixement 
l’Ajuntament de Manresa s’estableix la coordinació entre la Policia Local i els 
Mossos d’Esquadra i que l’informe que en resulta es trasllada directament a 
Fiscalia, que és l’òrgan que ha de fer l’acusació. 
Creu que l’Ajuntament de Manresa ha de continuar realitzant la tasca que està 
fent des del PIAD (Punt d’informació i Atenció a la Dona), atenent i assessorant 
les dones víctimes de maltractaments, i segurament conscienciejant-les que 
han de denunciar. Així mateix, considera necessari que continuïn existint les 
coordinacions que hi ha actualment. 
Opina que si s’aprovés la proposició s’aconseguiria únicament cavalcar i  
duplicar un servei que ja estan prestant les Institucions que tenen la 
competència per fer-ho. 
Diu que té constància que el Partit Popular ha presentat la mateixa proposició 
en altres municipis, per la qual cosa demana al GMPP que elabori les 
proposicions d’acord amb la realitat de la nostra ciutat, tenint en compte els 
recursos existents. Afegeix que es rebrien de bon grat aquelles propostes que 
fossin realment aplicables a la situació de Manresa. 
Manifesta que està convençuda que al GMPP li preocupa molt aquest tema i 
que l'equip de govern intentarà sempre arribar al consens respecte a aquesta 
qüestió, però li demana que no traspassi les competències de l’Administració 
Central ni provi de fer una neteja de consciència respecte a un tema que ha de 
ser considerat com a un problema social i no particular, que segurament 
precisa una regulació integral, tal com s’ha plantejat fa pocs dies al Congrés 
dels Diputats, com a una manera més efectiva de tractar aquesta problemàtica. 
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Finalment, anuncia el vot negatiu de l'equip de govern a la proposició pels 
arguments que ha exposat. 
 
El senyor Vives i Portell diu, en nom del GMCiU, que la proposta del GMPP 
és molt lloable, ja que planteja una preocupació que està al carrer i que es viu 
cada dia, com és la situació de maltractaments a les dones, però que no pot 
compartir el contingut final d’aquesta proposició, donat que si l’Ajuntament de 
Manresa, com a Administració, s’hagués de presentar com a acusació 
particular en cada un dels casos que es plantegen, es col·lapsarien els Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament de Manresa. 
Afegeix que no ho diu fent servir la demagògia per dir que a Manresa hi ha 
molts casos d’aquestes característiques, ja que té la impressió que a la nostra 
ciutat hi ha la mateixa ràtio que en d’altres de les mateixes característiques, 
tant de Catalunya com de l’Estat espanyol, però coincideix amb la senyora 
Torres respecte a l’afirmació que d’aquesta manera es cavalcarien les funcions, 
ja que des de la implantació del cos dels Mossos d’Esquadra a Manresa, 
existeix un servei d’atenció a les dones maltractades, que funciona 
excel·lentment i que s’ha estructurat amb una sensibilitat exquisida per a uns 
casos que requereixen en un primer moment un tractament psicològic molt 
determinat, i posteriorment un tractament formal que passa per la discreció que 
sovint moltes de les víctimes que recorren a aquest servei demanen com a 
condició indispensable. 
Afegeix que aquestes persones hi acudeixen amb molta por, amb moltíssima 
temença en dos sentits, per una banda perquè tot allò que expliquin 
transcendeixi fins a arribar al presumpte agressor; i, per una altra banda, 
perquè moltes d’aquestes persones senten un gran pudor a explicar aquest 
tipus de situacions. 
Diu que és per això que el servei té una estructura determinada i opina que si 
s’acceptés el que es demana en la proposició, “seria pitjor el remei que la 
malaltia”, ja que en la mesura en què tothom anés participant en casos 
particulars de persones que han estat maltractades, segurament que els dos 
elements molt importants que són la discreció i la intimitat que demanen les 
víctimes, així com la presumpció d’innocència que cal garantir per als 
presumptes agressors podrien veure’s vulnerats. 
Reconeix, per altra banda, que fins ara no s’ha produït cap queixa per part de 
ningú respecte el funcionament a Manresa dels Jutjats i de la Fiscalia, fet que 
demostra que hi ha hagut molta diligència i es podria afirmar, en definitiva, que 
la cobertura per a les persones afectades és absoluta. 
Opina que la participació com a acusació particular en tots els casos en què es 
produïssin maltractaments o fossin susceptibles de ser qualificats com a tals,  
implicaria segurament per part de l’Ajuntament de Manresa la comissió 
d’alguna injustícia en el sentit que hi ha una casuística, i cada cas és diferent. 
Afegeix que aquesta Administració no podria entrar a fons en els detalls de la 
instrucció del cas. 
Conclou que, per les raons exposades, i malgrat considerar que la proposició 
s’ha presentat amb bona intenció i que la preocupació per aquesta qüestió ha 
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de ser un denominador comú no només del Partit Popular, sinó de tots els 
grups municipals que integren l’Ajuntament de Manresa, el GMCiU votarà 
negativament la proposició. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la intenció del GMPP amb la presentació 
d’aquesta proposició no és entrar en la discussió sobre el nombre de 
maltractaments que es produeixen, sinó constatar aquesta realitat com a un fet 
palpable en la nostra societat, que no es pot amagar. 
Diu que el GMPP no intenta col·lapsar ningú ni convertir en culpables els qui ho 
són només presumptament, entre altres raons, perquè el GMPP no es refereix 
a totes les denúncies que es presentin, sinó només a aquelles que arribin al 
Jutjat. 
Afegeix que hi ha una feina prèvia que realitzen els Mossos d’Esquadra a 
través de l’oficina oberta, on s’ofereix assessorament i suport psicològic a les 
presumptes víctimes, i, posteriorment l’autoritat competent trasllada els casos 
al Jutjat, on l’advocat de guàrdia o el Fiscal seran qui promouran l’assumpte, si 
escau. 
Aclareix que no arriben al Jutjat tots els casos, sinó alguns molt determinats, 
respecte els quals l’oficina que gestiona el cas sospita que pot existir una 
situació de violència familiar, que ja han rebut suport psicològic i respecte els 
quals el pudor de les víctimes ja ha traspassat el límit necessari perquè l’oficina 
els trameti al jutjat. 
Diu que és evident que l’advocat de guàrdia i el Fiscal poden actuar o no al 
respecte, però que actualment ho fan poc. 
Creu que el sol fet que hi hagi una denúncia sobre aquesta qüestió, hauria de 
fer reflexionar prou l’Ajuntament com per decidir intervenir-hi com a acusació 
particular, i amb independència del que el Fiscal consideri oportú, es dirimeixi si 
realment s’ha produït o no un mal. 
Manifesta que el GMPP no pretén aconseguir amb aquesta proposició la 
solució a tota la problemàtica sobre els maltractaments domèstics o familiars, 
però no li serveix l’argument que s’està trepitjant competències d’altres 
Administracions, ja que no és cert, perquè les altres Administracions actuaran 
de la manera que els correspongui. Diu que es tracta que l’Ajuntament doni als 
ciutadans de Manresa el suport adequat, un cop s’hagin fet els passos de 
formular la denúncia corresponent, rebre el suport necessari, i superar el pudor 
inicial. Afegeix que és en aquest moment quan les persones afectades precisen 
de quelcom més que bones paraules, necessiten que algú els defensi, ja que 
aquell que ningú vol que se n’assabenti acaba sabent-ho igualment, i és 
important que les persones que pateixen aquestes situacions tinguin una 
defensa en el moment de criminalitzar el presumpte agressor. 
Diu que es tracta de donar suport no moral, sinó afectiu a les presumptes 
víctimes i als presumptes agressors, i manifesta que, malgrat que no s’hagin 
produït 2000 ni 3000 casos a la nostra ciutat, se n’han donat un centenar a la 
comarca i, per tant, suposant que d’aquest nombre la meitat corresponguin a 
Manresa, no tots van anar a parar al Jutjat. 
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Acaba dient que la proposta del GMPP afectaria només als casos que 
acabessin al Jutjat, respecte els quals s’hauria realitzat un treball de camp i hi 
hauria la presumpció de culpabilitat. 
 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 22 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU) i 2 vots afirmatius (GMPP). 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels tres 
assumptes sobrevinguts presentats, que s’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 
781/1986, l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de 
novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
7.1 MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 

TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA, ADJUDICADA A 
L’ENTITAT MERCANTIL EMPRESA CASTELLÀ, S.A., AMB MOTIU DE LA 
DIADA PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE “A CIUTAT, SENSE EL MEU 
COTXE!”, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2002. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 13 de setembre del 
2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de 
setembre de 1990, va adjudicar la concessió administrativa de la gestió del 
servei municipal de transport públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat 
mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA. 
 
Vist l’informe emès pel cap del servei d’Obres i Manteniments en data 13 
d'agost de 2002, en relació amb el reforçament del transport públic urbà durant 
la celebració de la campanya europea "A ciutat, sense el meu cotxe!", en el 
marc de la setmana de mobilitat sostenible, que tindrà lloc el dia 22 de 
setembre de 2002. 
 
Atès l’informe emès per la cap de la Secció d'Hisenda en data 3 de setembre 
de 2002. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu  
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, 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. 
 
Atesa la potestat que té la Corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
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consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la 
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic 
urbà de viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA 
CASTELLÀ, SA (CIF A 08510059 - carrer Sant Antoni M. Claret, s/n - Estació 
d'autobusos de Manresa 08240 de Manresa), en el sentit de reforçar les línies 
de transport públic urbà i preveure la gratuïtat del servei durant la jornada que 
ha de tenir lloc el dia 22 de setembre de 2002 anomenada diada per a la 
mobilitat sostenible “A ciutat, sense el meu cotxe!”. 
 
El reforç de línies s’efectuarà doblant el servei, d'acord amb el número de 
viatges addicionals que es recull a la taula següent: 
 

LÍNIA Viatges 
ordinaris 

Viatges 
reforçament 

Km ordinaris Km reforçament Total Km 

FESTIUS 19 19 270,2 270,2 540,4 
 
El reforçament suposa un increment de 270,2 Km respecte als establerts per a 
un festiu qualsevol. 
 
Quant a la gratuïtat del servei, el sistema de control d’accés a l’interior del bus 
no s’alterarà i per això caldrà que els viatgers rebin el corresponent títol de 
transport (bitllet) que incorporarà la gratuïtat del servei. 
 
SEGON. Determinar que la previsió d’increment de la subvenció per aquesta 
jornada es quantifica en 377,23 €, d’acord amb l’informe emès en data 3 de 
setembre de 2002 per la cap de la Secció d'Hisenda. 
 
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El senyor Caballo i Molina exposa que, tal com s’ha fet en altres exercicis, es 
tracta de modificar la concessió per reforçar el transport públic el dia 22 de 
setembre, amb motiu de la diada per a la mobilitat i donar gratuïtat al servei, i 
demana el vot afirmatiu al dictamen.   
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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7.2  DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE 
D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 28/2002 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen, del 13 de setembre del 2002, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2003, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat 
convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de crèdit, a fi i 
efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec al 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2001, i amb càrrec a recursos generats per majors 
ingressos del Pressupost Municipal i per baixes de crèdits de despeses d’altres 
partides del Pressupost Municipal, no compromeses 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 2003.  
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 28/2002 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 a l’augment de consignació de la partida 

751.0.623, per un import de 50.369,00 euros, el qual quedarà: 
 

Crèdit entitats financeres 50.369,00 euros 
 

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 
751.0.625, per un import de 10.080,00 euros, el qual quedarà: 

 
Crèdit entitats financeres 7.285,00 euros 
Recursos ordinaris 2.795,00 euros 

 
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, l'expedient 28/2002 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 
reclamacions.” 
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PRESSUPOST 2002 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/2002 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació Crèdit 
actual 

Augment Baixa Crèdit 
definitiu 

Causes 

413.4.454 Promoció de la Salut. A empreses públiques i 
altres ens 

3.010,00 1.400,00 4.410,00 Conveni amb l'ICS s/.educació sexual 
permanent 

413.4.489 Promoció de la Salut. Altres transferències 89.470,00 3.674,00 93.144,00 Despeses Jornades EAP Atenció Primària 

413.6.226 Programa de drogodependències. Despeses 
diverses 

4.658,00 9.020,00 13.678,00 Programa formació de joves 

751.0.623 Turisme. Maquinària, instal.lacions i utillatge 41.354,00 9.015,00 50.369,00 Consignació insuficient obres Oficina 
Turisme 

751.0.625 Turisme. Mobiliari i estris 2.500,00 7.580,00 10.080,00 Consignació insuf.Oficina Turisme-quiosc 
St.Domènec 

322.1.623 Tallers d'ocupació. Maquinària, instal.lacions i 
utillatge 

17.030,00 295,00 16.735,00 Consignació sobrant 

322.1.632 Tallers d'ocupació. Edificis i altres 
construccions 

16.300,00 16.300,00 0,00 Consignació sobrant 

721.0.226 Desenvolupament empresarial. Despeses 
diverses 

14.424,00 9.623,79 24.047,79 Despeses projecte EMRUTA 

  

  40.312,79 16.595,00  

 
PRESSUPOST 2002 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/2002 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

Subconcepte Denominació Previsió 
Inicial 

Augment Disminució Previsió 
Definitiva 

Explicació 

870.01 Romanent de Tresoreria-Aplicació per a 
finançament de suplements de crèdit 

14.094,00 14.094,00 Aplicació Romanent de Tresoreria 
2001 

490.02 Subvenció Unió Europea. EMRUTA."Los 
yacimientos del Vino" 

9.623,79 9.623,79 Majors ingressos 

   

  

 TOTAL ......................... 23.717,79 0,00  

 
PRESSUPOST 2002 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/002 
RESUM PER CAPITOLS 
 
El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 28/2002 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES 

 

  

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.765.264,63

  
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.232.676,90

  
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,83 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37

  
Capítol 4.- Transferències 12.987.974,56 Capítol 4.- Transferències 3.602.348,49

  
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00  

  
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals  13.598.164,31

  
Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34

  
Capítol 8.- Actius financers  1.581.396,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00

  
Capítol 9.- Passius financers  17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers  11.373.716,07

     
TOTAL  .....................................................................  66.028.263,11 TOTAL  ...................………........................................... 66.028.263,11

 
El senyor Canongia i Gerona explica que el dictamen fa referència a una 
modificació de crèdits per fer front a les despeses corresponents a la promoció 
de la salut i a temes de turisme i demana el vot afirmatiu dels membres 
presents. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC), 7 vots negatius (GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), pel 
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.3  ESTABLIMENT D’UN RÈGIM DE TARIFES REDUÏDES EN LA GESTIÓ DE 

LA XARXA DE CLAVEGUERAM QUE PRESTA AIGÜES DE MANRESA, 
S.A.,  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 16 de setembre del 
2002, que, transcrit, diu el següent: 
  
“L'Ajuntament de Manresa, en execució de l'acord adoptat pel ple de la 
corporació en sessió del dia 18 de març de 2002 i segons consta en l'acta 
signada el dia 25 de març de 2002, va traspassar la gestió de la xarxa de 
clavegueram a l'entitat mercantil de capital íntegrament públic Aigües de 
Manresa, SA. 
 
L’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la normativa 
estatal i autonòmica de desenvolupament, continua essent titular de la 
competència en matèria de clavegueram. Per aquest motiu, el manteniment i 
conservació de la xarxa de clavegueram que gestiona  Aigües de Manresa, SA, 
segueix ostentant en tot moment la qualificació de servei públic, la titularitat del 
qual és de l’Ajuntament de Manresa, que pot modificar lliurament les seves 
característiques per motius d’interès públic. 
 
Dins la gestió del servei traspassat s'engloba el cobrament de la tarifa del 
clavegueram a través de la factura de subministrament de l’aigua potable. 
L'indicat règim tarifari ha de ser aprovat anualment per l'Ajuntament a proposta 
d'Aigües de Manresa, SA. L'apartat A de l'annex a l'acta signada en data 25 de 
març de 2002 recull les tarifes a aplicar durant l'exercici 2002. 
 
El consell d'Administració d'Aigües de Manresa, SA, mitjançant escrit presentat 
pel gerent de la societat en data 9 de setembre de 2002 (registre d'entrada 
28520) ha sol·licitat a l'Ajuntament autorització per poder aplicar un preu reduït 
a la tarifa per a la gestió de la xarxa, quan es tracti d'usuaris que compleixin 
unes determinades condicions. 
 
La cap de secció d'Hisenda ha emès un informe al respecte de la sol·licitud 
formulada en data 10 de setembre de 2002. 
 
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe sobre 
aquesta sol·licitud en data 16 de setembre de 2002. 
 
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en compliment 
de la proposició aprovada pel ple de la corporació en data 17 de juny de 2002, 
sotmeto al ple de la corporació, l'adopció del següent 
 
ACORD 
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Establir un règim de tarifes reduïdes en la gestió de la xarxa de clavegueram 
que presta Aigües de Manresa, SA, d'acord amb el contingut que s'indica a 
continuació: 
 
- Subjectes destinataris de la reducció: 
 

- Llars d'infants públiques. 
- Habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals no 

superiors al salari mínim interprofessional en el moment d'acreditació de 
la tarifa. 

- Habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals superiors al 
salari mínim interprofessional, aquests no són superiors a 215 €/mes per 
resident. 

 
- Quadre de tarifes reduïdes: 
 

- Quota fixa trimestral: 0,30 €/trimestre. 
- Sobre consum: 0,025 €/m3. 
- Subministraments amb aforament: 0,025 €/m3. 

 
- Previsió de reducció d'ingressos: es considera una reducció d'ingressos de 

l'1,69% respecte la previsió d'ingressos del servei per a l'exercici 2002. 
 
- Aplicació de les tarifes reduïdes: les tarifes reduïdes podran ser aplicades 

per Aigües de Manresa, SA, un cop li hagi estat notificat l'aprovació del 
present acord.” 

 
El senyor Mora i Villamate explica el dictamen dient que té per objecte donar 
compliment a un anterior acord d’aquest Ple, en el que se sol·licitava que 
l’aplicació de la taxa de gestió de la xarxa de clavegueram tingués una 
discriminació positiva o un tracte més beneficiós per a determinats col.lectius 
amb baixos ingressos econòmics de la ciutat. 
Continua dient que, un cop analitzat el tema, s’ha decidit aplicar a la xarxa de 
clavegueram exactament els mateixos criteris que ja preveu l’Ordenança Fiscal 
per al tema de la recollida d’escombraries, per la qual cosa es fa una nova 
exposició d’aquells criteris en aquest acord, que són els que consten en el cos 
del dictamen. 
Acaba la seva exposició demanat el vot afirmatiu al dictamen. 
 
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen, 
malgrat tenir en compte que quan es va plantejar la qüestió del cobrament de la 
taxa de clavegueram, el seu vot va ser contrari, ja que aquest acord suposa 
una millora per a uns col.lectius determinats, que està en la línia del que el 
GMCiU va intentar defensar en aquell moment. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GMPP SOBRE LES OBRES DEL COL.LEGI ANSELM 

CABANES, LA REVITALITZACIÓ DE LA CASA DE LA CULLA, LA 
CREACIÓ DE LA FIGURA DEL COORDINADOR DELS CENTRES CÍVICS, 
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS, EL PLA 
D’IGUALTAT, ELS PROJECTES DE SERVEIS DE PROXIMITAT A LES 
PERSONES, I LA CAMPANYA D’INFORMACIÓ SOBRE L’ANORÈXIA I LA 
BULÍMIA. 

 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“En quina situació es troben les obres que s’estan realitzant al que era Col.legi 
Anselm Cabanes de Manresa? 
 
En quin estat es troba la iniciativa de revitalitzar la Casa de la Culla i el seu 
entorn? 
 
En quin estat es troba la creació de la figura del Coordinador dels Centres 
Cívics com a dinamitzador socio-cultural i de la participació ciutadana? 
 
Com es troba la proposta de promoure la construcció d’una residència 
d’estudiants? 
 
Com es troba l’elaboració del Pla d’Igualtat? 
 
Quins Projectes de Serveis de Proximitat a les persones, com a eina de creació 
d’ocupació i per ajudar a cobrir les necessitats de la gent gran, tal i com es diu 
a l’escrit d’intencions del Pla d’Actuació Municipal 2000-2004 (Objectiu 3.3 del 
Bloc Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat? 
 
Quina campanya d’informació ha dut a terme l’Ajuntament de Manresa en 
referència al tema de l’Anorèxia i de la Bulímia, tal i com s’informa com a 
Objectiu 9.4 de l’Apartat de Joventut de l’escrit d’intencions del Pla d’Actuació 
Municipal?” 
 
El senyor Mora i Villamate respon en relació amb la situació de les obres que 
s’estan realitzant al col.legi Anselm Cabanes, que durant aquest estiu s’ha 
realitzat un nombre important d’obres a les escoles de Manresa, per un valor 
aproximat d’1,2 milions d’euros. Esmenta concretament les realitzades a 
l’escola de La Font, que és l’antic col.legi Anselm Cabanes, a l’escola  
Renaixença, a la de Sant Ignasi, a l’escola Bages, a la de Serra i Húnter, a la 
del Pare Algué, i a les dues escoles bressol municipals l’Estel i la Lluna, deixant 
de banda el Conservatori Municipal de Música, perquè no és escola en el sentit 
obligatori. 
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Explica que algunes d’aquestes obres s’havien d’executar en uns terminis una 
mica justos, per la qual cosa existia un cert risc que es produïssin incidències al 
començament de curs. 
Diu que durant les darreres setmanes s’ha fet un esforç molt important tant per 
part dels serveis tècnics municipals com de les empreses adjudicatàries de les  
obres, i d’ell mateix (si se li permet dir-ho), per intentar minimitzar al màxim les 
possibles incidències, i afegeix que totes les escoles han començat a funcionar 
amb normalitat, excepte la de La Font, on s’ha ajornat una setmana l’inici de les 
classes del parvulari. Afegeix que aquesta decisió es va adoptar en una reunió 
conjunta celebrada la setmana passada en la que van participar el 
Departament d’Ensenyament, representat per la Inspecció, el claustre de 
professors, l’AMPA, i l’Ajuntament de Manresa, on es va valorar la situació. 
Continua dient que l’obra ja estava acabada en aquell moment, però el seu 
acabament havia estat tan just que els mestres no havien pogut adequar les 
aules per poder rebre els alumnes en condicions. 
Manifesta que les aules que es destinen a parvulari no tenen la mateixa 
simplicitat que una aula normal, sinó que precisen un treball de preparació una 
mica més complex, i que aquesta és la raó per la qual es va decidir de mutu 
acord ajornar una setmana el començament de les classes. 
En relació amb la pregunta sobre el Pla d’Igualtat, el senyor Mora respon que 
no s’ha pogut avançar tant com s’hauria volgut i concreta que durant el darrer 
trimestre de l’any passat es va començar a treballar aquest tema i que es van 
fer alguns treballs preparatoris i de recollida de dades, però que s’ha hagut 
d’interrompre perquè la persona encarregada ha hagut de donar prioritat a 
altres qüestions, per diverses incidències organitzatives i qüestions de personal 
del departament de Serveis Socials. 
Diu que s’intentarà continuar amb el treball, però que no estarà acabat abans 
del final del present mandat. 
Pel que fa a la pregunta sobre els Serveis de Proximitat, diu que el projecte 
més important que s’ha posat en marxa, en la línia del Serveis de Proximitat, 
com a eina de creació d’ocupació és el del programa de Xec servei, amb el que 
es dóna suport al consum dels serveis de proximitat prestats per empreses 
privades que tenen conveni amb l’Ajuntament de Manresa. Afegeix que aquest 
programa ha permès la creació de 40 llocs de treball estables, 
aproximadament, en aquestes empreses, malgrat que alguns d’ells siguin a 
temps parcial. Diu, així mateix, que el programa està consolidat dins de 
l’estructura de Serveis Socials. 
Comenta també que, a banda d’aquest programa, puntualment cada any s’han 
posat en marxa, aprofitant convocatòries del Departament de Treball o del Fons 
Social Europeu, diversos programes que tendien a reforçar aquesta qüestió.  
Afegeix que en aquest moment està funcionant un programa anomenat 
Oportunitats per a tothom, pensat per a persones majors de 45 anys en situació 
d’atur, que tindrà un total de 45 beneficiaris, al llarg de les diverses fases del 
seu funcionament. 
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El senyor Fontdevila i Subirana respon a la pregunta sobre la revitalització de 
la Casa de la Culla que s’hauria de matisar al GMPP que aquest equipament 
de caràcter ecològic i patrimonial està traspassat al Consell Comarcal des de fa 
anys i que probablement la pregunta té el seu origen en un punt del Pla 
d’Actuació Municipal on es parla d’instar el Consell Comarcal a dinamitzar 
l’actuació de la Casa de la Culla. 
Ignora, per tant, l’estat exacte en què es troba la iniciativa, però diu que, més 
que instar, habitualment es parla de l’activitat que desenvolupa la Casa de la 
Culla i, malgrat que ell no pot representar el Consell Comarcal, pot dir que en 
els darrers anys ha tingut incorporacions notables com ara el fet que s’hi hagi 
situat la denominació d’origen dels vins del Bages o fins i tot, d’una manera 
ordinària, però pensant sempre en donar aquesta disposició a aquells 
ciutadans que ja han superat els estudis obligatoris i que, per tant, de vegades 
no tindrien cap motivació per anar-hi, en la darrera Festa Major una de les 
visites programades que es fan dins de la Manresa desconeguda és la de la 
Casa de la Culla, que obre les seves portes a tots els ciutadans i ciutadanes de 
Manresa que en vulguin gaudir. 
Conclou que la tasca que realitza la Casa de la Culla és més que correcta i 
manifesta que l'equip de govern continuarà mantenint aquest interès per a 
aquesta instal·lació, malgrat no ser competència directa de l’Ajuntament de 
Manresa, com ja ha explicat. 
En relació amb la pregunta sobre l’estat en què es troba la creació de la figura 
del coordinador dels centres cívics com a dinamitzador sociocultural i de la 
participació ciutadana, respon que la figura ja s’ha creat i que sortosament des 
del mes de juliol del 2001 la unitat de Cultura d’aquest Ajuntament disposa d’un 
tècnic de Cultura cívica que actua com a coordinador dels dos centres cívics i 
dels casals, comprenent aquests el de Viladordis i el de les Escodines, amb 
una tasca que, si no encara amb resultats públics, sí que ha facilitat molt la 
relació i l’aprofitament d’aquests equipaments, que normalment tenim a la 
ciutat. 
 
La senyora Pons i Vallès respon a la pregunta sobre la construcció d’una 
residència d’estudiants que les previsions són que en el moment en què la 
zona universitària estigui urbanitzada i, per tant, l’Ajuntament de Manresa 
disposi de terrenys per a equipaments, cedeixi un terreny a una empresa 
perquè construeixi i exploti la residència. 
Afegeix que el paper de l’Ajuntament serà el de facilitar tant com sigui possible 
la construcció d’aquesta residència, aportant l’espai. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte, en relació amb la pregunta referent a la campanya 
sobre l’Anorèxia i la Bulímia, diu que respondrà més àmpliament del que es 
pregunta ja que el GMPP esmenta un punt inclòs en l’apartat de joventut del 
Pla d’Actuació Municipal, però, com ja es diu en el mateix títol de l’objectiu, es 
fa de forma coordinada amb la regidoria de Sanitat i no es limita només a 
facilitar informació respecte a aquesta greu problemàtica, sinó que també inclou 
altres aspectes, la majoria dels quals ja són fets. 
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En concret, cita una primera acció que va consistir, durant el mes de novembre 
de l’any passat en un cicle de xerrades i col·loquis, que, sota el lema “Anorèxia 
i bulímia nerviosa, prevenció, detecció i símptomes” es va dur a terme al Punt 
d’informació juvenil de La Kampana. 
Continua dient que en un segon camp d’actuació no es pot oblidar que, de 
forma contínua, l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb la comunitat 
educativa, porta a terme un programa educatiu destinat bàsicament a potenciar 
les accions de prevenció i educació, i molt especialment a fomentar l’adquisició 
d’hàbits saludables, com es fa amb el programa “Mira què fas”, que no només 
fa referència al consum de drogues, sinó també i molt especialment a les 
qüestions relacionades amb l’alimentació, que es porta a terme en l’àmbit 
escolar. 
Explica que en un tercer apartat o grup d’accions durant l’any 2000 es va portar 
a terme l’estudi-enquesta epidemiològica dels alumnes de segon d’ESO de 
totes les escoles de la ciutat sobre trastorns alimentaris, que va consistir en una 
primera fase de realització d’un estudi de camp prospectiu, i en una segona 
fase, d’inclusió d’una actuació preventiva sobre els alumnes amb risc de patir 
trastorns alimentaris. Afegeix que l’estudi va comportar també la realització d’un 
seguit d’accions informatives dirigides als professors, als pares i mares dels 
alumnes de segon d’ESO i als mateixos alumnes. 
Destaca també que durant l’any 2001, a través de Patronat de l’Hospital 
General de Manresa, es va posar en marxa una ampliació dels serveis de salut 
mental i d’atenció psiquiàtrica i, en concret, la unitat de referència psiquiàtrica 
infantil i juvenil i l’hospital de dia per a adolescents que, entre altres patologies 
psicològiques proporciona informació i tractaments per als joves que pateixen 
aquests trastorns. 
Per últim, indica que dins de l’últim any d’aplicació del Pla d’Actuació Municipal 
2000-2003, està prevista una acció que es realitzarà de forma coordinada amb 
la regidoria de Joventut consistent en proporcionar informació escrita en tots els 
locals i centres freqüentats per joves, que serà precisa i entenedora per a ells, 
sobre els trastorns de la conducta alimentària. 
 
8.2 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 

ACÚSTICA 
 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“1. Quines han estat les mesures de prevenció per a la reducció de la 

contaminació acústica durant aquest darrer estiu? 
 
2. Quin és el balanç d’actuacions de control i/o sanció durant aquest 

període?” 
 
El senyor Caballo i Molina respon que durant els mesos de juny, juliol i agost, 
com en anys anteriors, s’han realitzat mesures de control i seguiment de 
contaminació acústica en terrasses de passeig i en bars de diferents indrets de 
la ciutat. 
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Informa també que en aquest moment hi ha obert un expedient de tancament 
d’un bar de la ciutat, per quinze dies, i que s’ha imposat una sanció al propietari 
i al concessionari de l’explotació. 
Diu que s’han realitzat 95 controls de ciclomotors, que han donat com a resultat 
la imposició de sis sancions (que correspon al 6 per 100); 117 intervencions en 
bars i terrasses de passeig, i concreta que al Passeig de Pere III s’han efectuat 
20 controls, a raó de 2 per setmana, i que s’han rebut 10 trucades de queixa 
d’aquestes terrasses, que formen part dels 20 controls dins de les 117 
intervencions esmentades. 
Opina, en conseqüència, que el control i seguiment de la contaminació acústica 
s’ha dut a terme en aquest sentit i que la prevenció s’ha produït respecte a les 
terrasses, on, si ha calgut fer baixar el nombre de decibels d’acord amb el que 
estableix l’Ordenança, el suggeriment s’ha atès sempre pels responsables de 
les actuacions, malgrat que en alguna ocasió ha estat necessari insistir.  
Malgrat això, considera que el balanç és positiu. 
Quant als bars, comenta que, excepte en casos molt puntuals, on ha calgut 
realitzar el tancament, les situacions més reivindicades pels veïns s’han anat 
solucionant mitjançant les visites de la Policia Local en els diferents 
establiments. 
 
8.3 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE L’ARRANJAMENT DE LES VORERES 

DE LA PLAÇA MAJOR 
 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“1. Quan es pensa actuar per arranjar les voreres de la Plaça Major per tal de 

reduir els risc d’accidents per als vianants? 
 
2. Quin calendari es pensa seguir per fer realitat la urbanització de la Plaça 

Major?” 
 
El senyor Perramon i Carrió explica que recentment un conjunt de veïns ha 
presentat una sol.licitud, amb el suport d’altres signatures, sobretot de 
l’Associació de veïns del barri antic, plantejant la situació deficient del paviment 
de la plaça Major, amb la qual l'equip de govern coincideix plenament. 
Diu que, com saben els membres presents, en el Pla Integral de Revitalització 
del Nucli Antic (PIRNA) que es va aprovar es preveia un àmbit temporal 
d’aquesta renovació, que se situava entre els anys 2004 i 2007, i que dependria 
de l’existència d’altres alternatives d’aparcament. 
Comenta que, paral.lelament l'equip de govern, com a conseqüència de les 
converses mantingudes amb els veïns, va decidir avançar algunes accions de 
la urbanització, com és ara l’enllumenat, respecte el qual, diu que, com saben 
els membres presents, és nou de fa un any, i és com el que s’instal·larà en tot 
el barri antic. Afegeix que aquest enllumenat il·lumina especialment un sector 
deficient, com ara algunes de les voreres de la plaça Major i tot el conjunt de la 
plaça, de manera que això evita en gran manera que es produeixin algunes 
dificultats a l’hora de transitar-les i el risc d’accidents. 
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Explica que l'equip de govern té la intenció de tirar endavant de manera força 
ràpida la urbanització de la plaça Major, de manera que es preveu que dins del 
primer semestre de l’any 2003 es realitzi el projecte per a la renovació de tot el 
paviment, de forma que esdevingui una plaça per a vianants i que s’executin 
aquestes obres de renovació completa del paviment durant l’any 2004. 
Creu, doncs, que en aquest moment el termini que preveia el PIRNA és més 
proper i que permetrà debatre en profunditat el projecte d’aquesta plaça i 
executar-lo en uns terminis raonables. 
Comenta que segurament els membres presents hauran notat que s’està 
produint una intensa activitat de renovació en les façanes, fruit dels incentius 
que es donen des de l’empresa FÒRUM, S.A., que són municipals, i de la 
iniciativa privada. Cita, al respecte, la renovació d’algunes façanes de la plaça 
Major, on es pot observar que hi ha vàries bastides instal.lades i diu que en les 
properes setmanes n’hi haurà algunes més. 
Creu, per tant, que la dignificació de la plaça Major s’ha produït pel que fa a les 
façanes i a l’enllumenat i diu que el camí per a la renovació del seu paviment té 
uns terminis propers, de manera que aviat es podrà dignificar completament 
aquest espai de la ciutat. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, per la contesta que ha donat el 
senyor Perramon i pel coneixement que té respecte el funcionament intern de 
l’Administració, entén que la plaça podria estar urbanitzada l’any 2005, per tant, 
d’aquí a tres anys. 
Recorda a l'equip de govern que, tal com expliquen els veïns en la instància 
presentada, hi ha una vorera que connecta el carrer de Sant Miquel amb el de 
Sobrerroca, que és molt transitada i respecte a la qual s’hauria de fer l’esforç 
d’arranjar-la per donar-li una mica d’homogeneïtat, ja que és plena de pedaços 
i està situada en un barri on viu molta gent gran. 
Insisteix, doncs, que si no es pot fer la resta, almenys es repari aquesta vorera, 
que és un pas important de comunicació per als vianants que es dirigeixen a 
les Escodines. 
 
El senyor Perramon i Carrió respon al senyor de Puig que aquesta qüestió es 
va plantejar en les reunions celebrades amb els veïns i la postura dels serveis 
tècnics va ser que era molt difícil aplicar una solució mínimament digna 
donades les irregularitats que es produeixen en el sector, i que una cosa 
diferents seria que en la fase en què estigui el projecte redactat se’n pugui 
executar alguna part. Comenta al respecte que s’intentarà estudiar, i manifesta 
que les solucions que es proposaven per arranjar la vorera feia que 
estèticament tingués un component bastant desafortunat. 
Diu que es valorarà, però que hi ha dificultats per fer una intervenció correcta 
en aquest sentit. 
 
L'alcalde diu al senyor de Puig que l'equip de govern té la voluntat de tenir 
enllestida la plaça l’any 2004, però que un cop començades les obres, depèn 
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de les necessitats de la gent, i que és un cas similar al del carrer d’Àngel 
Guimerà. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu a l’alcalde que cap d’ells dos encerten gaire 
la futurologia. Recorda, en aquest sentit, que ell no ho va encertar quan va dir 
allò del Corte Inglés i l’alcalde tampoc quan va preveure que les obres del 
carrer d’Àngel Guimerà estarien enllestides a finals del mes d’agost. 
Creu, doncs, que és millor que no anunciïn res, ja que no tenen gaire sort en 
aquest temes. 
 
L'alcalde diu al senyor de Puig que poden entrar en aquest debat en qualsevol 
moment, però que en el seu moment es va deixar bastant clara la qüestió del 
carrer d’Àngel Guimerà als botiguers i personalment va intentar dir amb la 
màxima claredat possible que estarien les voreres i que no estaria obert el 
carrer. 
Malgrat això, espera que quan estiguin acabades les obres, tothom ho vegi 
amb una certa satisfacció. 
 
8.4 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE L’ESTAT DE L’ESTADI DE FUTBOL EL 

CONGOST DESPRÉS DEL CONCERT DEL MES DE JULIOL 
 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“1. Quines actuacions ha fet l’Ajuntament per retornar l’Estadi de futbol 

Congost a la situació prèvia a la realització del concert del mes de juliol?” 
 
El senyor Empez i García respon que al final de la temporada 2001-2002 les 
persones que assisteixen freqüentment al camp de futbol van poder apreciar 
les pèssimes condicions en què es trobava. Diu que per aquesta raó, de comú 
acord amb la junta directiva es va preveure la realització d’una intervenció en la 
gespa d’aquest camp a fi de preparar-lo per a la temporada 2002-2003. 
Continua dient que abans de començar les obres previstes per la regidoria que 
ell representa i el Club Atlètic, es va presentar l’oportunitat de celebrar un 
macroconcert a la ciutat de Manresa, per al qual es va pensar en un primer 
moment en l’estadi d’atletisme, que ja s’havia utilitzat en altres ocasions per fer 
concerts del mateix tipus. Diu, però, que la regidoria va considerar que no era 
el lloc adequat per a una actuació d’aquestes característiques, pels problemes 
que podia ocasionar el concert en el camp d’atletisme, ja que protegir la pista 
sintètica i retirar tots els elements que hi ha normalment al camp, com ara les 
gàbies de llançament de disc i de martell i els matalassos que s’utilitzen per al 
salt d’alçada i de perxa, comportaria més problemes que beneficis. 
Tenint en compte que el terreny de joc es trobava en molt males condicions, es 
va optar per celebrar el concert al camp de futbol. 
Explica que abans del concert es va segar la gespa del camp gairebé arran de 
terra i que després de la celebració de l’acte, malgrat que ha vist una foto del 
terreny que donava una impressió horrorosa, un cop netejat, tant ell mateix com 
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el Club Atlètic van observar amb satisfacció que els desperfectes de la gespa 
no eren tan grans com tothom, inclòs ell mateix, preveien. 
Diu que posteriorment es va produir un problema afegit per al Club Atlètic, de 
cara a la pretemporada, que ja estava previst, perquè era lògic que passés, 
consistent en el retard en quinze dies o tres setmanes en l’actuació de 
reposició de la gespa del camp. 
Tenint en compte que aquest fet va suposar una dificultat per al Club Atlètic, la 
regidoria d’Esports es va posar en contacte amb la presidenta de l’entitat per 
preguntar-li si tenia inconvenient en que el Centre d’Esports Manresa celebrés 
el stage de pretemporada a l’estadi d’atletisme durant el mes d’agost. Diu que 
la resposta va ser afirmativa, cosa que agraeix públicament al Club Atlètic, ja 
que no hi va posar cap pega. 
Afegeix que, d’aquesta manera, el Club Atlètic va poder fer la seva 
pretemporada a l’estadi sense que la situació impedís la preparació física dels 
esportistes. 
Responent a la qüestió concreta que es planteja en la pregunta, diu que les 
actuacions de l’Ajuntament de Manresa han millorat l’estat del camp, ja que s’hi 
van aplicar 50.000 quilos de sauló, es va oxigenar i replantar amb 300 quilos de 
llavors, cosa que és molt important, ja que no s’havia fet pràcticament mai, i es 
van instal·lar panells de gespa en totes les àrees. 
Afirma que en aquest moment el camp no se sembla en res a com estava molt 
abans del famós concert de la Chenoa. 
 
El senyor de Puig i Viladrich, sense entrar en la discussió sobre el nombre de 
quilos de llavors que s’hi han tirat, pregunta si el camp ja està en perfecte estat 
en aquest moment, si no queda cap desperfecte com a conseqüència de la 
celebració del concert i qui s’ha fet responsable de les despeses, si ha estat 
l’Administració o el Club Atlètic. 
 
El senyor Empez i García respon al senyor de Puig que una part de la 
despesa l’ha assumit l’Ajuntament de Manresa, pel que fa al concert, tal com 
estava previst, i l’altra part corresponent a la recuperació de la gespa s’ha fet a 
través d’una actuació conjunta de la regidoria i del Club Atlètic. 
Anuncia que per a l’any 2003 es realitzarà la concessió del servei de 
manteniment de la gespa a una empresa externa. 
 
8.5 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA RESPOSTA A LA SOL.LICITUD 

PRESENTADA PEL GREMI DE FLEQUERS DE MANRESA I COMARCA AL 
MES DE MAIG  

 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“El Ple del mes de maig passat, es va fer una pregunta sobre la instància 
presentada pel Gremi de Flequers de Manresa i Comarca. 
 
En la resposta, l'equip de govern va garantir que en quinze dies contestarien la 
instància en qüestió, i que es revisarien activitats que es dediquen a la venda 
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de pa sense tenir cura de la normativa vigent per a l’activitat en qüestió per a 
que normalitzessin o deixin de fer l’activitat. 
 
S’ha donat contesta a la instància presentada? 
 
Quantes inspeccions s’han dut a terme i/o en quina situació es troba el fet de la 
venda de pa sense tenir cura de la normativa legal vigent?” 
 
El senyor Perramon i Carrió respon que la instància es va contestar i que 
s’han fet inspeccions en el conjunt d’establiments que es relacionaven en la 
sol.licitud. 
Continua dient que com a resultat de les inspeccions es va detectar que 
efectivament en alguns llocs la venda de pa no es produïa en les condicions 
que estableix la normativa i que, per tant, s’ha enviat una carta a aquests 
establiments explicant als seus titulars les condicions que han de complir per 
poder vendre el pa d’acord amb la normativa. 
Explica que alguns dels establiments estan en aquest moment en fase de 
legalització i espera que la resta hagi acollit les indicacions de l’Ajuntament. 
Afegeix que durant la tardor l’Ajuntament farà nous passos per comprovar si 
s’ha produït la millora de les condicions. 
 
Un  cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 
hores, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén aquesta acta en 
els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general, Vist i plau,

L’alcalde
  
 


