
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de febrer 
del 2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per 
celebrar la sessió número 3 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
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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 
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 
Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
 
ABSENTS 

 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Josep Vives i Portell 
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L’interventor s’incorpora a la sessió durant el debat de l’assumpte inclòs en el punt 7.1 
de l’Ordre del dia. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit 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 16 de desembre del 2002, que s’ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte el seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l’acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 2, 3, 4 I 5 
CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE GENER I 3 DE FEBRER DEL 
2003, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Comissió de 
Govern en les seves sessions núm. 2, 3, 4 i 5 corresponents als dies 13, 20 i 27 de 
gener i 3 de febrer del 2003 respectivament, pel repartiment que de les actes 
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de 
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 
28 de novembre. 
 
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. 
 
A) ASSUMPTES CONTENCIOSOS 
 
A.1) PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
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2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 559, DE 3 DE 

FEBRER DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 435/2001-1A, 
INTERPOSAT PEL SENYOR RAMON PUCURULL GONZÁLEZ, CONTRA 
RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CAT ALUNYA QUE FIXAVA 
EL PREU JUST DE LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DEL RIU, NÚM. 22, 
DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que es va seguir amb el 
número 435/2001-1A davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, 
interposat pel Sr. RAMON PUCURULL GONZÁLEZ contra la resolució del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, de data 18-06-01, per la qual es fixava el preu just de la 
finca situada al Passeig del Riu, núm. 22 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 
ENRIC ALOY i BOSCH, director de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-
administratiu de referència. 
  
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 259, DE 22 DE 

GENER DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 276/2002, 
INTERPOSAT PER LA SENYORA FRANCESCA SERRAMALERA 
SÁNCHEZ, CONTRA ACORD PLENARI QUE DESESTIMAVA EL RECURS 
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN RELACIÓ AMB LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE RENOVACIÓ DEL 
CARRER GUIMERÀ I CARRERS ADJACENTS. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en  el recurs contenciós-administratiu que es va seguir amb el 
número 276/2002 davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, 
interposat per la Sra. FRANCESCA SERRAMALERA SÁNCHEZ contra l’acord plenari 
de 20-05-02, desestimatori del recurs de reposició interposat contra la liquidació 
acordada en l’expedient de contribucions especials per a l’execució de l’obra 
“renovació c/ Àngel Guimerà, c/ Canonge Mulet, c/ Casanova i c/ Sant Joan Baptista 
de la Salle”.  
 
2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
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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.” 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 558, DE 3 DE 

FEBRER DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 700/2002, 
INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA, 
CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE QUE CONVOCAVA PROVES 
SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE PERSONAL 
FUNCIONARI INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
CORRESPONENT A L’ANY 2001. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 700/2002 interposat per la 
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA, contra el Decret de l’Alcalde de 2 d’abril 
de 2002, que convocava les proves selectives per la provisió de places per a l’accés a 
la funció pública de personal funcionari, incloses en l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’any 2002, davant la Secció Quarta 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 Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar 
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los 
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment 
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
  
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs 
contenciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
A.2) PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 257, DE 21 DE 

GENER DE 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 642 I 586, PER TAL DE GARANTIR-
LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES  
NÚMERO 620/2002. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 642 i 586, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
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calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 2 de Manresa amb el 
número de Judici de Faltes 620/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra,  d’uns fets esdevinguts el 
dia 20 de setembre de 2002 a les Bases de Manresa número 164, de Manresa, 
consistents en desobediència als agents de la Policia Local  i lesions a l’agent 642, en 
l’exercici de les seves funcions i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord 
amb el que disposa l’article 41 LPL. 
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica dels agents de la policia 
local de carnet professional número 642 i 586, en el Judici de Faltes núm. 620/2002. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 258, DE 21 DE 

GENER DE 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 573 I 613, PER TAL DE GARANTIR-
LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES  
NÚMERO 374/2002. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 573 i 613, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 1 de Manresa amb el 
número de Judici de Faltes 374/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la seva denúncia, en l’exercici de les seves funcions, d’uns fets 
esdevinguts el dia 4 de maig de 2002 al Passeig del Riu de Manresa consistents en 
insults als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció penal, 
d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL. 
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica dels agents de la policia 
local de carnet professional número 573 i 613, en el Judici de Faltes núm. 374/2002. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
B) SERVEIS FINANCERS 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 557, DE 30 DE 

GENER DE 2003,  SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2003,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2003, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides d ela mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
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SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 150, 
de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003.” 
 
PRESSUPOST 2003      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 02/2003      

ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

       

Partida Denominació Crèdit 
actual  

Augment Baixa Crèdit 
definitiu 

Causes 

222.0.221 Seguretat.- Subministraments 2.822,00  925,00 1.897,00 Atendre partida 222.0.227.06 

222.0.227.06 Seguretat.- Estudis i treballs tècnics 4.613,00 925,00  5.538,00 Ampliació contracte manteniment 
aparells ràdio. 

322.0.224 Servei ocupació-estructura general .- Primes 
assegurances 

310,00 560,00  870,00 Prórroga gener 2003 assegurança 
Accions d'Orientació 

322.1.131 Treballs ocupació.- Laboral eventual  330.904,00  560,00 330.344,00 Consignació sobrant. 

422.1.489 Ensenyament bàsic.- Altres transferències 99.000,00  11.300,00 87.700,00 Atendre partides 422.1.465, 422.8.489 i 
422.1.623 

422.1.465 Ensenyament bàsic.- A Consell Comarcal 
del Bages 

12.020,00 9.000,00  21.020,00 Unitat Escolarització Compartida 

422.8.489 Ensenyament Conservatori.- Altres 
transferències 

4.800,00 1.300,00  6.100,00 Premi de Música 

422.1.623 Ensenyament bàsic.- Maquinària, 
instal.lacions i utillatge 

12.000,00 1.000,00  13.000,00 Escola Bressol Municipal El Solet 

443.0.227.01 Cementiris i Serveis Funeraris.- Seguretat 334,00 3,00  337,00 Prórroga contracte serveis alarmes 
Cementiri 

443.0.226 Cementiris i Serveis Funeraris.- Despeses 
diverses 

3.155,00  3,00 3.152,00 Atendre partida 443.0.227.01 

       

   12.788,00 12.788,00   

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2003 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

    

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal  20.801.565,00 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.801.414,00 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 8.482.808,00  Capítol 3.- Despeses financeres 1.843.989,00 

    
Capítol 4.- Transferències 15.043.859,00  Capítol 4.- Transferències 3.729.290,00 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.016.200,00  Capítol 6.- Inversions reals  8.461.604,00 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  1.487.759,00  Capítol 7.- Transferències de capital  2.187.863,00 

    
Capítol 8.- Actius financers  6.010,00  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

    
Capítol 9.- Passius financers  5.101.791,00  Capítol 9.- Passius financers  2.641.492,00 

     

TOTAL  .....................................................................  53.473.227,00  TOTAL  ...................………........................................... 53.473.227,00 
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C) RECURSOS HUMANS 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ,  NÚM. 165, DE 15 DE GENER DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DEL 
SENYOR JORDI COLL CLARET COM A PROFESSOR SUPERIOR DEL 
CONSERVATORI, PER TAL D’IMPARTIR CLASSES DE VIOLÍ. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1. Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per circumstàncies 

de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel procediment de 
màxima urgència, el senyor JORDI COLL CLARET (DNI 39352617-P), com a 
professor superior del Conservatori per tal d’impartir classes de violí, amb jornada 
de 35 hores setmanals, de les quals 18 hores seran lectives, 6 d’activitats amb 
horari fix en el centre i 11 d’activitats relacionades amb la docència que no s’han 
de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre el dia 20 i fins al 24 
de gener del 2003 i per les retribucions següents: 

 
Sou mensual ................................................................................... 1.778,23 EUR 
Paga extraordinària d’estiu ............................................................. 1.778,23 EUR 
Paga extraordinària de Nadal ......................................................... 1.778,23 EUR 

  
 Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que correspongui. 
 
2. La contractació del senyor Coll s’efectua de conformitat amb el que disposen l’art. 

15.1.b) del RDL  1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 
2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar contractes 
eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’activitat 
normal de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
3. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 395, DE 22 DE GENER DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE 
LA SENYORA GLÒRIA COMALLONGA HOMS COM A PROFESSORA 
SUPERIOR DEL CONSERVATORI, PER TAL D’IMPARTIR CLASSES DE 
LLENGUATGE MUSICAL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1. Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada eventual per  

circumstàncies de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel 
procediment de màxima urgència, la senyora GLÒRIA COMALLONGA HOMS 
(DNI 39365625-K), com a professora superior del Conservatori per tal d’impartir 
classes de llenguatge musical, amb una jornada de 70 hores mensuals, de les 
quals 36 hores seran lectives, 12 d’activitats amb horari fix en el centre i 22 
d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en 
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el centre, pel període comprès entre el dia 27 de gener fins al 30 d’abril de 2003 i 
per les retribucions següents: 

  
Sou mensual ................................................................................... 827,09 EUR 
Paga extraordinària d’estiu ............................................................. 827,09 EUR 
Paga extraordinària de Nadal ......................................................... 827,09 EUR 

  
 Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
2. La contractació del senyor Coll s’efectua de conformitat amb el que disposen l’art. 

15.1.b) del RDL  1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 
2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar contractes 
eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’activitat 
normal de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
3. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 507, DE 24 DE GENER DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DEL 
SENYOR JOSEP MARIA BOSCH DANIEL, COM A PROFESSOR SUPERIOR 
DEL CONSERVATORI, PER TAL D’IMPARTIR CLASSES DE VIOLÍ. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1. Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada d’interinitat i 

pel procediment de màxima urgència, al senyor JOSEP MARIA BOSCH DANIEL 
(DNI 46656473-F) com a professor superior del Conservatori per tal d’impartir 
classes de violí, amb una jornada de 35 hores setmanals, de les quals 18 hores 
seran lectives, 6 d’activitats amb horari fix en el centre i 11 d’activitats 
relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en el centre, 
pel període comprès entre el dia 27 de gener de 2003 i fins que es reincorpori al 
servei la titular del lloc de treball senyora Dolors Casas Pujol que es troba en 
situació de baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents: 

 
Sou mensual ................................................................................... 1.778,23 EUR 
Paga extraordinària d’estiu ............................................................. 1.778,23 EUR 
Paga extraordinària de Nadal ......................................................... 1.778,23 EUR 

  
 Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
 La contractació del senyor Coll s’efectua de conformitat amb el que disposen l’art. 

15.1.b) del RDL  1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 
2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar contractes 
eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’activitat 
normal de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
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2. Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Josep Maria Bosch Daniel al lloc de 
treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057, de la 
Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió 
del dia 20 de gener de 2003. 

 
3. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
C) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 482, DE 4 DE 

FEBRER DE 2003,  SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT  PER A DESIGNAR 
AMB EL NOM DE FLORS SIRERA, LA CASA PER A LA SOLIDARITAT I LA 
PAU, SITUADA AL CARRER SALESES NÚM. 10. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar la 
designació de la Casa per la Solidaritat i la Pau, amb el nom de “Flors Sirera”, situada 
al c/ Saleses, 10. 
 
2n. Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Alain Jordà i Pempelonne, regidor 
delegat de Presidència, i com a Secretari del mateix al Sr. Josep Serrano i Blanquer, 
Director dels Serveis a la Persona. 
 
3r. Que es doni compte d’aquest Decret a l’Ajuntament en Ple, en la primera sessió 
que es celebri.” 
 
2.13 DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL GP-SOCIALISTES CIUTADANS PEL 

CANVI AL PARLAMENT DE CATALUNYA I DEL PARLAMENT GALLEC, 
PELS QUALS JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE 
D’AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB EL PRESTIGE. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del senyor Joaquim Nadal i Farreras i del senyor 
Fernando González Suárez, el contingut dels quals queda reproduït en el punt de l’ordre 
del dia. 
 
El senyor de Puig i Viladrich demana informació sobre el punt 2.5 de l’Ordre del dia. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  explica al senyor de Puig que es tracta de la resolució de 
l’alcalde per la qual l'Ajuntament de Manresa es persona en el recurs contenciós 
administratiu que la Delegació del Govern va interposar contra un decret de l’alcalde que 
aprovava la convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de personal 
funcionari. 
Diu que la tesis per la qual la Delegació del Govern presenta aquest recurs contenciós 
administratiu és perquè entén que s’incompleix una de les previsions que la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat marca quant a previsió de places. 
Manifesta que, com és sabut, fins a aquest any existia una norma explícita a la Llei de 
Pressupostos, segons la qual s’estableix un límit en les places de nou ingrés que es 
poden convocar en les ofertes públiques d’ocupació. Concreta que per als ajuntaments 
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de més de 50.000 habitants aquesta taxa de reposició d’efectius es fixa en un 25 per 100 
de les que queden vacants. 
Diu que la discussió prové del fet que l'Ajuntament de Manresa entén que aquesta taxa 
es compleix pel que fa als funcionaris en l’Oferta Pública d’Ocupació, ja que no es 
consideren com de nou ingrés aquelles que anteriorment a l’exercici en qüestió estaven 
cobertes interinament o temporalment, que és el cas que es dóna en l’Oferta Pública 
d’Ocupació que es va aprovar a Manresa. 
Manifesta, doncs, que la discrepància ve perquè l'equip de govern manté que les places 
de nou ingrés a les que fa referència la Delegació del Govern estaven cobertes 
interinament abans de la convocatòria de l’Oferta Pública d’Ocupació, i, en conseqüència, 
l'equip de govern defensa que no s’ha superat en cap cas el límit del 25 per 100 en la 
taxa de reposició d’efectius.  
Afegeix que això està avalat per un informe extens que va emetre el secretari de 
l'Ajuntament de Manresa, que es va presentar en el seu dia com a al.legació, en el que 
es concreta de forma molt més explícita de la que ell exposa ara totes aquestes 
consideracions que l'Ajuntament de Manresa defensarà davant del Tribunal. 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PRESIDENT DE LA 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE CONTROL DE SERVEIS DEL TERRITORI. 
 
El senyor García i Comas abandona la sessió mentre es discuteix i es vota aquest 
assumpte, ja que s'ha d'abstenir de participar-hi per tenir interès personal, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l'article 96 del ROF, aprovat pel RD 2.568/1986. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 10 de febrer del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, 
va adoptar, entre d'altres, l'acord sobre el règim de dedicacions i retribucions dels 
membres corporatius d'aquest Ajuntament, modificat en data 15 d’octubre de 2001. 
 
Atesa la petició efectuada per un Regidor, en el sentit de disminuir la seva dedicació a 
les tasques municipals en un 10 % de la jornada laboral. 
 
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 151 de la Llei 8/87, 
de 15 d'abril, 77 del Reglament Orgànic Municipal, article 13 del RD 2.568/86, de 28 
de novembre, i article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l'Ordre Social 2001, sobre el dret que assisteix als membres de les 
corporacions locals a la percepció de les retribucions en l'exercici de llurs càrrecs quan 
es desenvolupin en règim de dedicació parcial o exclusiva, i a les compensacions a les 
despeses causades per l'exercici del seu mandat. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
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Primer.- Modificar l'apartat b) del punt primer de l'acord adoptat pel Ple de la 
Corporació Municipal de 26 de juliol de 1999, modificat per acord de 15 d’octubre de 
2001, en el sentit d'excloure al President de la Comissió Informativa i de control 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, del règim de dedicació exclusiva dels 
membres corporatius. 
 
Segon.- Modificar l'apartat segon del mateix acord, incloent al Regidor esmentat,  que 
quedarà redactat en la forma següent: 
 

Sr.  Jordi Valls i Riera 3.833,62 € - (95 % dedicació horària) 
Sr.  Joaquim Garcia i Comas 3.000,45 € - (90 % dedicació horària) 
Sr.  Ignasi Perramon i Carrió 2.256,42 € - (75 % dedicació horària) 
Sra. Montserrat Pons i Vallès 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sr.  José-Luis Irujo i Fatuarte 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sr.  Alain Jordà i Pempelonne 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sra. Montserrat Selga Brunet 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 

 
Tercer.- MODIFICAR la resta d'apartats de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació 
Municipal en data 26 de juliol de 1999, modificats ja per acord del Ple de 15 d’octubre 
de 2001,  amb la inclusió de les esmenes anteriors. 
 
Quart.- DETERMINAR que els efectes d’aquesta modificació siguin a partir de l’1 de 
març de 2003.” 
 
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que la finalitat del dictamen és acordar 
el canvi en el règim de dedicació que efectua el regidor senyor Joaquim García, 
atenent a la petició efectuada per l’esmentat regidor, en el sentit de disminuir la seva 
dedicació a les tasques municipals en un 10 per 100 de la jornada que tenia assignada 
en règim de dedicació exclusiva des del Ple de la Corporació Municipal del 26 de juliol 
del 1999. 
Continua dient que la petició del regidor senyor Joaquim García fa referència a la seva 
voluntat personal de deixar l’activitat política i, per tant, de preparar el seu reingrés a la 
seva activitat professional. 
Diu que el regidor haurà de compatibilitzar la dedicació amb les probables activitats 
professionals, que sempre realitzarà fora del municipi de Manresa, i demana als 
membres presents el vot afirmatiu al dictamen, considerant que compleix tots els 
requisits que la normativa vigent estableix. 
 
El senyor de Puig i Viladrich comenta que en el dictamen consta “Comissió 
informativa i de control d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública” i en el punt de l’Ordre 
del dia consta “Comissió informativa i de control de Serveis del Territori” i pregunta 
quina denominació és la correcta. 
 
L'alcalde respon que la denominació correcta és “Comissió informativa i de control de 
Serveis del Territori” i diu que el dictamen es rectificarà en aquest sentit. 
 
Sotmès el dictamen a votació, amb la modificació esmentada incorporada, s’aprova 
per 13 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 
GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb el contingut següent: 
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“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, 
va adoptar, entre d'altres, l'acord sobre el règim de dedicacions i retribucions dels 
membres corporatius d'aquest Ajuntament, modificat en data 15 d’octubre de 2001. 
 
Atesa la petició efectuada per un Regidor, en el sentit de disminuir la seva dedicació a 
les tasques municipals en un 10 % de la jornada laboral. 
 
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 151 de la Llei 8/87, 
de 15 d'abril, 77 del Reglament Orgànic Municipal, article 13 del RD 2.568/86, de 28 
de novembre, i article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l'Ordre Social 2001, sobre el dret que assisteix als membres de les 
corporacions locals a la percepció de les retribucions en l'exercici de llurs càrrecs quan 
es desenvolupin en règim de dedicació parcial o exclusiva, i a les compensacions a les 
despeses causades per l'exercici del seu mandat. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Modificar l'apartat b) del punt primer de l'acord adoptat pel Ple de la 
Corporació Municipal de 26 de juliol de 1999, modificat per acord de 15 d’octubre de 
2001, en el sentit d'excloure al President de la Comissió Informativa i de control de 
Serveis del Territori, del règim de dedicació exclusiva dels membres corporatius. 
 
Segon.- Modificar l'apartat segon del mateix acord, incloent al Regidor esmentat,  que 
quedarà redactat en la forma següent: 
 

Sr.  Jordi Valls i Riera 3.833,62 € - (95 % dedicació horària) 
Sr.  Joaquim Garcia i Comas 3.000,45 € - (90 % dedicació horària) 
Sr.  Ignasi Perramon i Carrió 2.256,42 € - (75 % dedicació horària) 
Sra. Montserrat Pons i Vallès 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sr.  José-Luis Irujo i Fatuarte 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sr.  Alain Jordà i Pempelonne 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 
Sra. Montserrat Selga Brunet 1.504,28 € - (50 % dedicació horària) 

 
Tercer.- MODIFICAR la resta d'apartats de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació 
Municipal en data 26 de juliol de 1999, modificats ja per acord del Ple de 15 d’octubre 
de 2001,  amb la inclusió de les esmenes anteriors. 
 
Quart.- DETERMINAR que els efectes d’aquesta modificació siguin a partir de l’1 de 
març de 2003.” 
 
En aquest moment es reincorpora a la sessió el senyor García i Comas. 
 
3.1.2 INCORPORACIÓ DEL QUADRE AMB EL RETRAT DEL SENYOR JOAQUIM  

AMAT-PINIELLA A LA GALERIA DE MANRESANS IL.LUSTRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 11 de febrer del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
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“Que aquest Ajuntament creu convenient que el Sr. Joaquim Amat-Piniella figuri a la 
“Galeria de Manresans Il·lustres”, en reconeixement a la seva trajectòria cívica i 
artística.  
 
Que el Sr. Joaquim Amat-Piniella, intel·lectual i activista polític durant la República, 
col·laborador de diferents diaris i revistes manresanes, s’exilià el 1939 i va ser 
empresonat i traslladat al camp de concentració nazi de Mauthausen per les seves 
creences ideològiques.  
 
Que va ser allà enmig de tant drama i exili on es va inspirar per escriure una de les 
més importants novel·les catalana i europea de postguerra: K.L. Reich, entre d’altres 
que en seguiren. 
 
Que el dia 5 de desembre de 2002, aquesta Alcaldia-Presidència va dictar un decret, del 
qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació celebrar el dia 16 de desembre de 
2002, incoant expedient administratiu per tal d’establir si en la persona del Sr. Joaquim 
Amat-Piniella, hi concorren els mèrits que el facin creditor de figurar a la “Galeria de 
Manresans Il·lustres”, nomenant instructor de l’expedient al Tinent d’Alcalde Delegat de 
Cultura, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, i secretari del mateix al Sr. Josep Serrano i 
Blanquer, Director dels Serveis a la Persona. 
 
A l'informe emès per l'instructor de l'expedient es deixa constància dels mèrits que 
concorren en la persona del Sr. Joaquim Amat-Piniella i en què proposa la seva 
incorporació a la "Galeria de Manresans Il·lustres". 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
Incorporar a la Galeria de Manresans Il·lustres el quadre amb el retrat del Sr. Joaquim 
Amat-Piniella, en reconeixement a la seva trajectòria personal i professional que el fan 
creditor d'aquesta distinció". 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que suposa que tots coincidiran, sobretot d’ençà de 
la reestructuració del Saló de Sessions, que la Galeria de Manresans Il·lustres no pot 
créixer de manera ràpida ni desmesurada, però que, tenint en compte que al 
començament de l’actual mandat i per acord dels grups polítics que van signar el Pla 
d’Actuació Municipal i posteriorment, també per un acord unànime de la Comissió 
informativa dels Serveis a la Persona, s’ha cregut positiu incorporar a aquesta Galeria la 
figura del senyor Joaquim Amat i Piniella. 
Manifesta que no s’estendrà en el periple vital d’aquest personatge ni en els mèrits 
específics que el fan mereixedor d’aquest honor, ja que amb aquest acord polític que 
s’adopta avui al Ple no es fa només un reconeixement al senyor Amat i Piniella, sinó 
també a aquells que, com ell, van tenir una vida complexa i atzarosa, especialment, al 
final de la guerra i, en alguns casos, com és ara el del senyor Joaquim Amat i Piniella, 
fins i tot amb una condemna a l’ostracisme, que no li va permetre el retorn a la nostra 
ciutat, cosa que pot costar molt d’entendre l’any 2003, però que, en realitat i abans de la 
seva mort a Barcelona va ser així. 
Diu que aquesta tragèdia íntima i personal, però que és pròpia d’altres companys del 
senyor Amat i Piniella, que s’havien compromès amb un projecte polític i de país, en el 
seu cas té el mèrit, fins i tot, que el va denunciar i s’hi afegeix en una denúncia encara 
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molt més gran quan la reescriu en aquesta literatura dels camps d’extermini, que circula 
per Europa, quan hi afegeix una obra tan important com el K.L. Reich. 
Creu que amb tot això hi ha prou motius perquè el senyor Amat i Piniella sigui 
representatiu d’aquest col.lectiu de persones i, en definitiva, aquesta decisió d’incorporar-
lo a la Galeria de Manresans Il·lustres s’afegeix a una feina que ha anat fent l'Ajuntament 
de Manresa en els darrers anys, no només amb l’atorgament d’un carrer, sinó també 
col.laborant decididament en la reedició de les seves obres, així com d’uns estudis més 
acadèmics i fins i tot a la traducció. Comenta en aquest sentit, que l’obra K.L. Reig s’ha 
traduït també a la llengua castellana, per donar-li, si és possible, una major difusió. 
Diu que, en definitiva, els seus poemaris, el seu K.L.Reig i altes obres en les que espera 
que la ciutat col.labori en reeditar, haurien de fer que realment la trajectòria, la figura, el 
tarannà i l’exemple del senyor Joaquim Amat i Piniella s’afegissin d’una manera 
permanent en l’espai públic i més important de la ciutat que constitueix el Saló de 
Sessions. 
Considerant el desig de l'equip de govern que els acords relatius a honors i distincions 
s’aprovin per unanimitat, demana el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel 
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.3 APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS 

PER AL FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS 
COMERCIALS AL NUCLI ANTIC DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 5 de febrer del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que entre els diferents objectius i accions definits al Programa d’Actuació 
Municipal 2000-2003 en relació al sector comercial, hi figura el següent: 
 
 “Promoure la implementació de nous establiments en aquells sectors de nucli antic 
(Barri Antic, Remei i Escodines) que estiguin més mancats d’activitat comercial i fer 
prospeccions per obtenir establiments <<màquina>> en els eixos comercials”. 
 
Atès que entre altres mesures que es preveu aplicar des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica per assolir aquest objectiu, hi figura la de subvencionar les inversions de 
primer establiment de les noves localitzacions comercials al nucli antic. 
 
Atès que al pressupost municipal del 2003 es va dotar una partida específica, número 
622.3.489.10, amb un import de 24.030,00 €, per atendre la realització d’un programa 
d’ajuts a noves implantacions comercials al nucli antic. 
 
Vist l’informe de gestió emès pel cap del Servei de Desenvolupament. 
 
L’alcalde president proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1. Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per al foment de la 

implantació de nous establiments comercials al nucli antic de Manresa. 
 
2. Sotmetre les bases a informació pública per un termini de vint dies, comptats a 

partir de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions, es consideraran 
definitivament aprovades.” 

 
Bases per a la concessió d’ajuts per al foment de la implantació de nous establiments i la 

modernització del comerç al Nucli Antic de Manresa. 
 
 
1. Objecte  
 
 L’objecte d’aquestes Bases és promoure la implantació de noves activitats comercials en aquells sectors del Nucli 

Antic (Barri Antic, Remei, Escodines) que estiguin més mancats d’establiments comercials i es produeixi alhora una 
important concentració de locals en planta baixa desocupats, i impulsar la millora dels establiments existents 
mitjançant la seva renovació i modernització, i el reforçament de la cooperació empresarial del sector. 

 
2. Beneficiaris  
 
 1. Nous establiments ubicats al Nucli Antic i que hagin iniciat la seva activitat amb posterioritat a l’1 de novembre 

de 2002, la titularitat dels quals correspongui a persones físiques o jurídiques. Tractant-se de persones 
jurídiques, el capital social haurà de pertànyer íntegrament a persones físiques. Els establiments hauran 
d’exercir alguna de les activitats compreses a les agrupacions i grups de l’Impost sobre activitats econòmiques 
següents: 

  6156, 64, 65, 662, 67, 841, 842, 843, 844, 85, 93, 971, 972, 973, 974 i 975. 
 
 2. Establiments comercials ja existents, ubicats al Nucli Antic, que duguin a terme intervencions d’ampliació, 

reforma interior, millora de la imatge exterior, modernització o renovació dels  seus equipaments o instal·lacions. 
 
 3. Establiments comercials ja existents, ubicats al Nucli Antic, que duguin a terme adquisicions o renovacions 

d’equipament informàtic, programari o aplicatius informàtics, o iniciatives de promoció o comercialització dels 
seus productes, serveis o marca a través d’internet. 

 
 4. Establiments comercials ja existents, ubicats al Nucli Antic, que al llarg de 2003 esdevinguin nous membres 

d’una associació representativa del sector la qual tingui el seu àmbit territorial preferent al Nucli Antic. 
 
 5. Queden exclosos d’aquesta convocatòria: 
 
 a) Els canvis de titularitat d’establiments comercials ja existents, quan no hagin comportat cap millora, 

modernització, ampliació o canvi d’activitat. 
 
 b) Els establiments que exerceixin activitats no compreses a les agrupacions i grups de l’IAE relacionats a 

l’apartat 2. 
 
3. Conceptes  subvencionables 
 
 Seran subvencionables els conceptes següents: 
 
 a) Costos d’inversió i despeses de primer establiment i posta en marxa de l’activitat. En cap cas se subvencionarà 

l’adquisició de béns immobles. 
 
 b) Cost de les actuacions de millora, renovació o ampliació de les instal·lacions o equipaments, i actuacions de 

millora de la imatge exterior del punt de venda. 
 
 c) Cost d’adquisició de nou hardware, software, i despeses originades pel disseny, creació, promoció, reserva de 

domini i allotjament en servidor de pàgines web. 
 
 d) Despeses d’alta i quota anual de 2003 ocasionades per l’afiliació a una o varies associacions representatives 

del sector les quals tinguin el seu àmbit territorial preferent al Nucli Antic. 
 
4. Quantia de la subvenció 
 
El pressupost global de les subvencions objecte de la present convocatòria  és de 24.030,00 €, consignats a la partida 
622.3.489.10 del pressupost 2003 d’aquest Ajuntament. 
 
L’import de la subvenció serà, en cada cas, el següent: 
 
- Pels conceptes subvencionables descrits en els apartats 3a) i 3b): 100% dels primers 1.000,00 € de despesa 

subvencionable acreditada, més el 20% de la resta de despesa subvencionable acreditada, fins a un límit màxim 
conjunt de 3.000 €. 

 
- Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 3c): 100% dels primers 500,00 € de despesa subvencionable 

acreditada, més el 20% de la resta de despesa subvencionable acreditada, fins a un límit màxim conjunt de 1.500 
€. 
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- Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 3d): 100% de la quota d’alta, més 50% de la quota anual de 
2003, fins a un límit màxim de 200 €. 

 
La concessió d’ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit pressupostari. Un cop exhaurida la dotació de 2003, la 
concessió de nous ajuts quedarà condicionada a l’existència de consignació al pressupost de 2004 i a l’aprovació d’una 
convocatòria per 2004. 
 
5. Criteris d’atorgament 
 
Per l’obtenció dels ajuts es donarà prioritat a aquells projectes que compleixin les condicions següents: 
 
 a) Ubicació de l’establiment als carrers Escodines, Sobrerroca, Sant Andreu, Plaça Major, Plaça Gispert. 
 
 b) Ocupació d’un immoble prèviament en desús. 
 
 c) Participació en l’associació de comerciants del carrer o en l’associació “manresacomercial”, en cas de trobar-se 

dins el seu àmbit d’actuació. 
 
 d) Existència d’un estudi de viabilitat del projecte assessorat per el Centre de Desenvolupament Empresarial  de 

l’Ajuntament de Manresa. 
 
 e) Contribució a una oferta comercial equilibrada de la zona. 
 
6. Sol·licitud: termini de presentació i documentació 
 
Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El termini de presentació finalitzarà el 31 d’octubre de 2003. 
 
A l’escrit de sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent: 
 
 a) Llicència d’obertura. 
 
 b) Alta de l’Impost sobre activitats econòmiques, si procedeix. 
 
 c) Alta del cens de l’Agència Tributària. 
  
 d) Relació de despeses subvencionables i justificació de les mateixes mitjançant els documents comptables 

corresponents. 
 
 e) Document acreditatiu de l’ocupació del local: escriptura de propietat o contracte d’arrendament. 
 
 f ) Acreditació de pertànyer a l’associació de comerciants del carrer o barri corresponent, o a l’associació 

“manresacomercial” en cas d’establiments ubicats dins el seu àmbit d’actuació. 
 
 g) Informe de viabilitat emès pel Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa, en base al 

projecte empresarial presentat, per aquells casos de nova obertura. 
 
Es podrà demanar l’ajut amb anterioritat a l’inici de l’activitat de l’establiment. En cas de ser concedit, el seu pagament 
es condicionarà a la posta en marxa efectiva del negoci i a la presentació dels documents a), b), c) i d). 
 
7. Resolució 
 
Les sol·licituds seran estudiades per rigorós ordre de presentació. 
 
La resolució sobre les sol·licituds presentades es dictarà dins els 60 dies posteriors a la seva presentació mitjançant 
resolució expressa de l’Alcalde president a proposta del Regidor de promoció econòmica. 
 
Les resolucions es notificaran individualment al sol·licitant, indicant la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques 
o econòmiques i el termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.” 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència al programa 
d’ajuts per als establiments comercials que es va iniciar l’any passat i l'equip de govern 
considera que l’experiència anterior va ser positiva, ja que al barri antic es van obrir 14 
establiments, 7 dels quals no complien els requisits establerts a les bases, pel tipus 
d’activitats que desenvolupaven. Afegeix que 5 establiments dels 7 que van fer la 
sol.licitud van rebre l’ajut i 2 no ho van aconseguir a causa de les dificultats que es van 
produir en el moment d’aportar la documentació. 
Comenta, així mateix, que entre els 7 sol·licitants, les inversions oscil·laven entre els 
4.300 i els 15.500 euros i els ajuts, entre els 400 i els 1.600 euros. 
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Diu que ja és conegut, per haver-ho comentat en algun altre Ple, el fet que no es va 
esgotar el total de la partida, però al final es van atorgar 6.000 euros, aproximadament. 
Malgrat això, creu que l’experiència va ser positiva i, per tant, aquest any calia 
continuar obrint aquest tipus de programa, introduint però, aquells elements que 
milloressin les condicions i poguessin pal.liar aquells aspectes que van provocar que 
els 14 anteriors sol·licitants no aconseguissin els ajuts. 
Manifesta que, per això, aquest any, respecte als ajuts que s’atorguen als nous 
establiments, s’introdueixen nous elements a fi d’afavorir que hi hagi més peticions i 
que les que hi hagi puguin ser atorgades. 
Comenta aquest elements dient que fan referència a incrementar la dotació 
pressupostària, passant de 18.000 a 24.000 euros en la partida; augmentar el tipus 
d’activitat, procurant que aquelles que siguin de caire artesà o professional, així com 
les galeries d’art puguin ser beneficiàries d’aquests ajuts; ampliar l’ajut econòmic, 
garantint un import mínim, independentment de la quantia total de la inversió, que es 
fixa en 1.000 euros per a cada establiment; i també incrementar la dotació total. En 
aquest sentit, recorda que l’any passat era de fins a un màxim del 10 per 100 del total 
de la inversió o 2.000 euros, i diu que ara es passa a un màxim del 20 per 100 o 3.000 
euros. 
Manifesta, en conseqüència, que en tots aquells nous establiments s’augmenten les 
dotacions pressupostàries i es canvien algunes de les bases perquè s’hi puguin acollir 
més establiments. 
Diu que es procurarà, doncs, que aquells que l’any passat no van poder accedir als 
ajuts disposin de millors condicions. 
Explica també que el programa d’aquest any incorpora una nova línia, ja que, si bé és 
important que hi hagi nous establiments en el barri antic, es pretén mantenir aquells 
establiments que ja existeixen en el barri, evitant així que se’n tanquin i, en 
conseqüència, motivar als existents perquè facin millores o actualitzacions, obtenint 
ajuts per a aquest concepte, referents a ampliacions, reformes, millora de la imatge, o 
introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’establiment. 
Comenta que l’ajut també tendirà a reformar la cooperació empresarial, en el sentit 
que els establiments que no formen part de cap associació o entitat empresarial, i que 
a través de la cooperació entre ells millorin la seva competitivitat, també puguin rebre 
algun tipus d’ajut. 
Concreta que quan es tracti de la modernització dels establiments comercials, 
s’establirà un ajut fix de 1.000 euros, fins a un màxim del 20 per 100 de la inversió i 
sempre fins a 3.000 euros, com a màxim. Així mateix, diu que quan es tracti 
d’equipaments o d’aplicatius informàtics l’ajut mínim seria de 500 i el màxim de 1.500 
euros. 
Afegeix que els establiments que no estiguin afiliats a cap tipus d’entitat empresarial o 
associació comercial del barri o del sector, també obtindran un ajut del 50 per 100 de 
la quota. 
Entén, per tant, que aquest any milloren les bases respecte a l’any passat, diu que els  
objectius són els mateixos que els de l’any passat: implementació de nous 
establiments en el barri antic; reforç dels ajuts que poden obtenir els establiments ja 
existents, per poder-se mantenir; i entén que amb aquest programa, acompanyat dels 
altres que està duent a terme la seva regidoria, de suport als emprenedors o a la 
viabilitat, o amb altres regidories, ja siguin d’urbanisme comercial, rehabilitació 
d’habitatges o promoció turística, en el fons, es pretén aportar més activitat al barri 
antic. 
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
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El senyor de Puig i Viladrich diu que ja va anticipar al regidor de Promoció 
Econòmica que el vot del GMCiU seria afirmatiu i espera que aquest any s’esgoti 
l’import de què es disposa, ja que això significarà que tindrà èxit i que el barri antic 
s’anirà revitalitzant comercialment. Afegeix que espera que l’any que ve, quan es faci 
la valoració o es creïn els nous ajuts per al 2004 es pugui dir que la partida s’ha 
exhaurit, cosa que demostrarà l’èxit d’aquestes noves subvencions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel 
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.4 INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA COM A MEMBRE DE 

PLE DRET A LA XARXA EUROPEA DE CIUTATS MITJANES (XARXA 
EUROTOWNS). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 28 de gener del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ràpid procés d'integració econòmica i polít ica del continent europeu està 
modificant el marc general en què operen les ciutats d'Europa, generant nous reptes i 
també noves oportunitats que les ciutats han de tenir en compte.  
 
Atès que, en aquest nou context, es considera molt positiu i necessari establir lligams 
amb altres ciutats de característiques similars: 
 
Atès que, a partir de l'any 2007, la política regional de la Unió Europea entrarà en una 
nova fase, en la qual, per als municipis catalans probablement l'única opció d'accedir a 
finançament de la Unió Europea serà a través de projectes transnacionals que 
aglutinin ciutats de diversos països. 
 
Atès que la Xarxa Europea de Ciutats Mitjanes Eurotowns té com a finalitat promoure 
la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre ciutats de 50.000 fins a 250.000 
habitants, per tal de: 
 
- Promoure la participació de les ciutats mitjanes en la construcció d'una Europa 

democràtica dels ciutadans. 
- Ser una veu de les ciutats mitjanes en el desenvolupament de les polítiques de la 

Unió Europea 
- Reforçar la capacitat de les ciutats mitjanes en tots els aspectes de la governabilitat 

local. 
- Desenvolupar el paper específic de les ciutats mitjanes en el planejament i la gestió 

territorial a Europa. 
 
Atès que la xarxa Eurotowns ha establert una plataforma a través de la qual les ciutats 
membres poden intercanviar idees innovadores i bones pràctiques, i que La xarxa 
també aporta als seus membres una base per incorporar-se a projectes amb 
partenariat que poden obtenir finançament a través de la Comissió Europea. 
 
Atès que al pressupost municipal de 2003 hi ha una partida, la 111.489.09, amb 
dotació suficient per fer front a la quota anual de la xarxa Eurotowns. 
 
Vist l'informe emès pel Gabinet d'Alcaldia. 
 
L'Alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següent 
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ACORD 
 
1. Incorporar l'Ajuntament de Manresa com a membre de ple dret a la Xarxa Europea 

de Ciutats Mitjanes (xarxa Eurotowns). 
 
2. Facultar l'Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació necessària 

per a l'execució del present acord.” 
 
El senyor Jordà i Pempelonne  explica el dictamen dient que la incorporació a la 
Xarxa Eurotowns està motivada per una sèrie d’interessos de la ciutat, el primer dels 
quals és l’intercanvi d’experiències amb ciutats de l’entorn europeu, que permeti 
afrontar problemàtiques comuns, el desenvolupament de projectes més ambiciosos 
que els que es podrien desenvolupar simplement des de la ciutat. Esmenta com a un 
altre dels interessos de la ciutat el de tenir veu en la definició del futur de les polítiques 
regionals de la Unió Europea, i diu que també s’ha de tenir en compte que l’any 2007, 
amb la incorporació de nous membres, les possibilitats d’obtenir finançament per a la 
ciutat passaran obligadament per la proposta de projectes transnacionals, que 
involucrin ciutats de diferents països. 
Diu que per tot això sembla interessant començar a preparar aquest futur, incorporant-
se a una de les xarxes de ciutats mitjanes que hi ha a Europa, i que en aquest moment 
n’hi ha només dues: la Xarxa Eurotowns, que és la que ha triat aquest Ajuntament per 
incorporar-s’hi i que actualment té socis de països molt diversos de la Unió Europea, 
des del Sud fins el Nord; i una altra xarxa, que està composada principalment per 
països de l’Est i alguns del centre d’Europa. 
Explica que la Xarxa Eurotowns està limitada a la participació de ciutats d’entre 50.000  
i 250.000 habitants i, per tant, s’adreça perfectament al tipus de problemàtiques que 
pugui tenir la nostra ciutat i actualment compta amb membres d’Espanya, França, 
Regne Unit, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Alemanya i Itàlia. 
Diu que la contribució per ser membres d’aquesta Xarxa de ciutats és de 3.000 euros 
per a cada ciutat i és fixa per a tots els membres. 
Finalment, demana el vot afirmatiu dels presents per a la incorporació de Manresa a la 
Xarxa Eurotowns. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel 
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
   
3.1.5 DESIGNACIÓ AMB EL NOM DE FLORS SIRERA, LA CASA DE LA 

SOLIDARITAT I LA PAU SITUADA AL CARRER SALESES, NÚM. 10. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’11 de febrer del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Que aquest Ajuntament a iniciativa de la Regidoria de Solidaritat i el Consell Municipal 
de Solidaritat, proposa donar el nom de “Flors Sirera” a la Casa per la Solidaritat i la 
Pau, situada al c/ Saleses, 10,  la qual no té cap denominació oficial. 
 
El Consell Municipal de Solidaritat vol proposar com a nom per aquest projecte i, per 
tant, per a l’equipament, el d’una persona que sigui referent i símbol de la importància 
del compromís personal i col·lectiu en temes de solidaritat.  
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Que en data 4 de febrer de 2003 va ésser dictat un decret incoant expedient administratiu 
per tal d'establir si en la Sra. Flors Sirera Fortuny, hi concorren els mèrits per tal de 
designar amb el nom de “Flors Sirera” a la Casa per la Solidaritat i la Pau, així com 
nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
Que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i Distincions 
estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir 
l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis 
extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un 
complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta 
concessió sigui a títol pòstum. 
 
L'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió d’aquest tipus 
d’honor, consistent en la denominació d’una instal·lació municipal, haurà de ser acordada 
pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria simple. 
 
Vist l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 
Vist l'informe-proposta de la Comissió informativa i de Control dels Serveis a la Persona, 
en relació a la designació de la Casa per la Solidaritat i la Pau  amb el nom de "Flors 
Sirera". 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
1r.- Designar amb el nom de "Flors Sirera" a la Casa per la Solidaritat i la Pau, situada al 
c/ Saleses, 10, en reconeixement a la seva tasca humanitària per millorar les condicions 
de vida als països del Sud.   
 
2n.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin a la Casa per la Solidaritat i 
la Pau esmentada, per part dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
3r.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l’afavorida, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la 
data de la mateixa." 
 
El senyor Jordà i Pempelonne pren novament la paraula i diu que en aquest cas es 
tracta de la que serà la nova seu del Consell municipal de solidaritat, que és un centre 
que, a més de fer aquesta funció, serà també la seu de les ONG (Organitzacions No 
Governamentals) que vulguin acollir-s’hi, té l’objectiu de ser un punt de trobada de totes 
les persones que estiguin interessades en els temes de la cooperació, la solidaritat i la 
pau i, per tant, està previst que s’hi puguin celebrar conferències, exposicions, jornades i 
formació, entre altres coses. 
Diu que també encabirà un centre de recursos dedicat a la cooperació i la solidaritat, que 
agruparà tots els recursos que les ONG de Manresa tenien fins a aquests moments. 
Comenta que és el mateix Consell qui proposa anomenar aquesta casa Flors Sirera, 
casa de la solidaritat i la pau i recorda que Flors Sirera era una manresana d’adopció, 
infermera, que va dedicar uns anys de la seva vida professional a cooperar al Congo i a 
Rwanda, on va ser assassinada l’any 1997. 
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Comenta que el Consell considera que és bo que la ciutat tingui referents i persones que 
marquin un exemple i que ens ensenyin que val la pena treballar, encara que sigui des 
d’una acció modesta i local, per millorar tant la nostra societat com les del Sud. 
Demana, finalment, el vot afirmatiu dels membres presents a la denominació de Flors 
Sirera, casa de la solidaritat i la pau. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel 
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 
 
3.2.1 MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  APROVADA PEL 

PLE EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE GENER DE 2003. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 6 de 
febrer del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“El Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el proppassat 20 de gener va 
aprovar el dictamen d’adequació de les retribucions del personal d’aquest Ajuntament 
per al 2003. 
 
En el punt tercer del dictamen es fixa la quantia del complement específic del personal 
funcionari per al 2003, quedant fixat per a cadascun dels llocs en els imports 
continguts en la  Relació de Llocs de Treball de personal funcionari, que s’adjuntà com 
annex al dictamen. 
 
En l’abans esmentada relació s’ha detectat un error material en la quantitat que es fixa 
com a complement específic del lloc de treball amb CODI FB19070. 
 
Igualment, es fa necessària la creació d’un lloc de treball de Informador/a Ciutadà/na 
amb jornada de JP1. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
1. Modificar el complement específic per al 2003 del lloc de treball amb CODI 

FB19070 de la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari aprovada per 
acord plenari de 20 de gener de 2003, quedant fixat en 6.227,97€. 

 
2. Crear en la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari, el lloc de treball  

següent: 
 

CODI 
LLOC 

DENOMINACIO DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
REQUISITS 

(Grup) 
NIVELL CD 

FORMA DE 
PROVISIÓ 

TIPUS DE 
JORNADA 

COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

FC15047 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F C 15 C.E. JP1 6.385,34” 

 
El senyor Irujo i Fatuarte exposa que amb aquest dictamen es proposa l’adopció de 
dos acords: per una banda, la correcció d’un error material que es va produir en la 
Relació de llocs de treball aprovada al mes de gener, relatiu al complement específic 
que s’havia assignat al lloc de treball que s’esmenta en el dictamen. Diu que es tracta, 
doncs, de corregir aquest error. Per una altra banda, diu que el segon acord té com a 
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finalitat la creació d’un nou lloc de treball dins de la Relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament, corresponent a un informador ciutadà, que estarà adscrit als Serveis 
Financers, amb un tipus de jornada de perllongació i que ve motivat per la intenció de 
l'Ajuntament d’implantar per al proper mes de març un servei d’horari d’atenció al 
públic a la tarda, un dia a la setmana. Diu que per disposar dels diferents punts 
d’atenció al públic que seran necessaris per portar a terme aquesta nova ampliació de 
serveis, caldrà tenir aquests llocs de treball creats per assignar als funcionaris que 
seran destinats a aquests punts d’informació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (10 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. 
 
3.2.2 AUTORITZACIÓ A LA SENYORA ROSER TORRA BASTARDAS PERQUÈ 

PUGUI COMPATIBILITZAR  L’ACTIVITAT  PÚBLICA PRINCIPAL EN AQUEST 
AJUNTAMENT COM A METGE DE SALUT COMUNITÀRIA, AMB L’ACTIVITAT 
PÚBLICA SECUNDÀRIA COM A TITULAT SUPERIOR EN SALUT PÚBLICA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 6 de 
febrer del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la senyora ROSER TORRA BASTARDAS, DNI 
39302568F, per poder compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament, 
en règim laboral i amb una dedicació de 25 hores setmanals com a Metge de Salut 
Comunitària amb l’activitat pública secundària com a Titulat Superior en Salut Pública, 
de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, amb una 
jornada setmanal de 9 hores. 
 
Sol·licitat informe preceptiu a la direcció general de serveis del Departament de Sanitat 
i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya,  aquesta ha emès informe favorable. 
 
Vista la normativa aplicable al règim d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, continguda essencialment en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat; article 145 del Reial Decret Legislatiu 781/1986: 
articles 321 a 344 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les Corporacions Locals; Reial Decret 598/85, en la mesura 
que sigui aplicable al personal al servei de les entitats locals. 
 
Considerant que és competència del Ple Corporatiu el reconeixement de comptabilitats 
o declaració d’incompatibilitats, d’acord amb l’article 22 de la Llei 21/1987 i amb els 
articles 54.1.s) i 373 del Decret 214/1990. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde, Regidor Delegat d’Administració proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORD 
 
AUTORITZAR a la senyora ROSER TORRA BASTARDAS, DNI 39302568F, per  
poder compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim laboral 
i amb una dedicació de 25 hores setmanals com a  Metge de Salut Comunitària amb 
l’activitat pública secundària com a Titulat Superior en Salut Pública, de la Direcció 
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General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, amb una jornada setmanal de 
9 hores.” 
 
El senyor Irujo i Fatuarte pren novament la paraula i explica el dictamen dient que la 
senyora Roser Torra Bastardas, que està assignada a la Unitat de Salut de l’Ajuntament 
de Manresa i efectua tasques de salut comunitària, com a metgessa, ha sol.licitat poder 
comptabilitzar la seva activitat pública principal amb l’activitat pública secundària, com a 
titular superior en salut pública, que desenvoluparà en la regió sanitària centre del Servei 
Català de la Salut. 
Diu que l’informe del departament de Sanitat, que va adjuntar, era favorable a poder 
compatibilitzar aquestes dues activitats i, per tant, considerant que aquesta sol.licitud 
reuneix els requisits que preveu la llei, demana el vot afirmatiu dels membres presents 
respecte al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (10 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 
 
4.1.1 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ. SISTEMES D’INFRAESTRUCTURES PLAÇA 
PRAT DE LA RIBA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 4 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 de novembre de 
2002, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ. SISTEMES D’INFRASTRUCTURES PLAÇA PRAT DE LA RIBA, 
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 
74.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al públic 
durant el termini d’un mes, previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 304, del dia 20 de desembre de 2002, així com en els diaris Regió 7, 
de 30 de novembre de 2002, i El Periódico, de 28 de novembre de 2002, i que dins 
d’aquest termini no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Atès que en mateix dictamen s’acordà sol·licitar un informe a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva competència, en 
compliment d’allò que disposa l’article 83.5 de la Llei 2/2002. 
 
Vist que en data 10 de desembre de 2002, per part de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha estat emès un informe favorable a la Modificació puntual del Pla general 
en tràmit. 
 
Vist allò que disposa l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, relatiu 
a la tramitació dels expedients de modificació del planejament general. 
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Atès que, en virtut de l’art. 21 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, la competència per a l’aprovació provisional dels instruments de 
planejament general correspon al 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 dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ. SISTEMES D’INFRASTRUCTURES PLAÇA PRAT DE LA 
RIBA, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 83 de la 
Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
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.” 
 
El senyor García i Comas exposa que es tracta de l’aprovació provisional d’una 
modificació del Pla General, que prové d’un conveni de la senyora Flora Franch, situat 
a la plaça Prat de la Riba. Diu que s’ha fet l’exposició pública, durant la qual no s’ha 
presentat  cap al.legació, i que hi ha un informe favorable de Ferrocarrils de Catalunya. 
Explica que, tenint en compte que no hi ha cap inconvenient en fer l’aprovació 
provisional, es tramet tota la documentació a la Generalitat de Catalunya, a fi que 
aquella Administració l’aprovi definitivament. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Irujo i Fatuarte, 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. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
4.2.1 APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE COOPERACIÓ 

ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE 
LA COMARCA PER A LA REDACCIÓ DE LA PROPOSTA D’INVENTARI DE 
CAMINS I PISTES FORESTALS DE LA COMARCA DEL BAGES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, del 
29 de gener del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Per part del Consell Comarcal del Bages ha estat tramès el Conveni d’adhesió al 
protocol de cooperació entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments per a la redacció 
de la proposta d’inventari de camins i pistes forestals de la comarca del Bages, a 
l’efecte que sigui aprovat i subscrit per l’Ajuntament de Manresa. 
 
El Programa d’actuació comarcal, en les seves directrius d’actuació contempla: 
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B-304 Formulació d’un Pla de camins rurals de la comarca 
B-305 Gestió i explotació de camins rurals 
B-306 Fomentar la recuperació i/o conservació de camins singulars 
B-307 Intervenció en la regulació de l’accés motoritzat a determinades vies. 
 

L’article 11 del Decret 166/98 de desplegament de la Llei catalana 9/95, d’accés 
motoritzat al medi natural, estableix que els consells comarcals, a proposta dels 
municipis afectats, elaboraran la proposta d’inventari dels camins rurals i dels camins i 
pistes forestals existents en els termes municipals de llurs comarques. 
 
L’Assemblea d’Alcaldes de la comarca ha convingut la necessitat d’ampliar la utilitat de 
l’inventari de camins de la comarca a la programació i gestió de l’arranjament, 
manteniment i senyalització de camins d’ús públic i a l’actualització de la xarxa viària 
dels Plans de prevenció d’incendis i de protecció civil. 
 
Els Ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Bages tenen la voluntat de 
cooperar en la redacció de la proposta d’inventari dels camins i pistes forestals de la 
comarca del Bages, havent-se consensuat amb tots els grups comarcals un protocol 
que reguli aquesta cooperació. 
 
Els serveis tècnics d’Urbanisme han informat favorablement la signatura del conveni, 
atès que els objectius que en ell es contemplen són plenament coincidents amb els del 
Pla general de Manresa, que en el seu article 546 determina la conservació íntegra de 
la xarxa de camins existents i la protecció de les seves característiques. 
 
Així mateix, els serveis jurídics d’Urbanisme han informat favorablement la signatura 
del conveni. 
 
Per tot l’exposat, Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de Medi Ambient, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR el Conveni d’adhesió al protocol de cooperació entre el Consell 
Comarcal i els Ajuntaments per a la redacció de la proposta d’inventari de camins i 
pistes forestals de la comarca del Bages, d’acord amb el redactat adjunt a aquest 
dictamen. 
 
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni aprovat en el punt 
anterior.” 
 
 
PACTES 
 
PRIMER l'Ajuntament atorgant s’adhereix al protocol de cooperació per a la redacció de la proposta d’Inventari de 
camins i pistes forestals de la comarca del Bages que conté aquest conveni, i el Consell Comarcal accepta l’adhesió. 
 

PROTOCOL DE COOPERACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE LA PROPOSTA D’INVENTARI DE CAMINS I PISTES 
FORESTALS D ELACOMARCA DEL BAGES 

 
1. Objecte de la cooperació 
 
Els Ajuntaments de la comarca del Bages i el Consell Comarcal del Bages redacten conjuntament, en règim de 
cooperació, “la proposta d’Inventari de camins i pistes forestals de la comarca del Bages.” 
 
 
2. Àmbit territorial de l’Inventari 
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L’àmbit territorial de l’Inventari el constitueixen tots els camins i pistes forestals, públics o privats, de cada un dels 
termes municipals que integren la comarca. 
 
3. Programa de l’Inventari 
 
L’Inventari ha de contenir les determinacions necessàries per a cobrir les següents utilitats de gestió municipal i 
comarcal dels camins:  
 
 a) Compliment del mandat legal de l’art. 11 del Decret 166/98, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 
 
 b) Programació de les actuacions comarcals de conservació i millora dels camins rurals. 
 
 c) Senyalització de camins rurals. 
 
 d) Actualització de la xarxa viària dels Plans de prevenció d’incendis i de protecció civil. 
 
 e) Qualificació de camins d’ús públic, per a la seva incorporació a l’Inventari Municipal de Béns de cada 

Ajuntament. 
 
4. Metodologia dels treballs de redacció 
 
El sistema operatiu i les frases de redacció és descriuen en “la memòria descriptiva del projecte d’Inventari de camins i 
pistes forestals de la comarca del Bages” elaborada per l’Àrea de Medi Ambient i Cartografia del Consell Comarcal i 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 10 de juny de 2002 que forma part d’aquest Protocol com annex 
núm. 1. 
 
5. Pressupost complementari de redacció 
 
La redacció requereix complementar els mitjans disponibles, amb una dotació concreta de material i d’hores de treball 
que s’estima en 46.497,09 euros. La memòria descriptiva conté la justificació tècnica del pressupost complementari que 
requereix la redacció, integrat per tres capítols - Preparació de l’Inventari, Treball de camp i Anàlisi de la informació - i 
un 15% de gestió. 
 
6. Règim de la cooperació 
 
 a) Consell Comarcal del Bages 
 
 El Consell Comarcal redactarà l’Inventari i realitzarà totes les contractacions cofinançades que requereixin els 

treballs de redacció. 
 
 El Consell Comarcal aporta: 
 
 - Els mitjans tècnics personals i materials propis i específicament els serveis tècnics adscrits a l’àrea de Medi 

Ambient i Cartografia. 
 
 b) Ajuntaments de la comarca 
 
 La cooperació dels Ajuntaments comprèn: 
 
 - Col.laboració específica dels serveis tècnics propis de cada Ajuntament. 
  
 - Aportació dels treballs preexistents sobre l’objecte de la cooperació, així com de la documentació que hi 

pugui estar relacionada. 
  
 - Aportació de la documentació urbanística i territorial, inclosa la utilització de programes informàtics. 
 
 - Informació i accés a base de dades que requereixi la redacció de l’Inventari. 
 
 - Suport institucional a l’equip redactor davant de particulars i d’altres administracions públiques. 
 
 - Aportació econòmica: cada Ajuntament s’obliga a fer una aportació proporcional, a raó dels Km. sobre el 75% 

del pressupost i a raó de la població sobre el 25% del pressupost. Les quantitats resultants figuren en el 
document  “Distribució municipal del finançament de l’Inventari de camins” que forma part d’aquest Protocol 
com annex núm. 2. 

 
7. Règim financer de la cooperació 
 
Les subvencions obtingudes o que obtingui el Consell Comarcal amb destí a la redacció de l’Inventari, reduiran 
proporcionalment les aportacions municipals que es convenen. 
 
Si els treballs de redacció requereixen ampliar el pressupost complementari de redacció que s’es tipula, a proposta de la 
gerència del Consell Comarcal, els alcaldes podran autoritzar l’ampliació amb càrrec a les subvencions obtingudes, 
acceptant conseqüentment que l’import de les subvencions que financin l’ampliació del pressupost no es destini a la 
reducció proporcional de l’aportació municipal respectiva. 
 
8. Sistema de pagament de les aportacions municipals 
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Els Ajuntaments faran efectiva al Consell Comarcal una bestreta equivalent al 50% de l’aportació municipal, abans del 
31 de març de 2003. 
 
Durant el mes següent a la data de tancament de la redacció, els Serveis Financers del Consell Comarcal elaboraran la 
liquidació del règim financer de la cooperació, aplicant les subvencions obtingudes sobre el pressupost  complementari 
de redacció i les seves ampliacions autoritzades i expediran els documents de càrrec o els manaments de devolució 
sobre les aportacions municipals, a resultat de la liquidació. 
 
Les administracions cooperadores accepten com a forma de pagament la transferència bancària. L’obligació de 
l’efectivitat del pagament de la bestreta no requerirà cap altra tipus de formalitat. 
 
La demora en els pagaments que estipula aquesta cooperació, generarà interessos de demora per aplicació de l’interès 
legal del diner, incrementat en 1,5 punts, a partir dels 2 mesos següents al dia de la recepció de l’escrit de requeriment. 
 
Les administracions cooperadores s’habiliten mútuament per fer efectives les quantitats, no satisfetes en els terminis 
establerts, mitjançant el sistema de compensació de deutes. 
 
9. Seguiment de la redacció i titularitat de l’Inventari. 
 
Els Ajuntaments podran fer en tot moment un seguiment de la redacció i demanar informació al respecte. 
 
En el si de la Comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi natural es constituirà una ponència de seguiment de la 
redacció de l’inventari integrada pel President del Consell Comarcal, pel conseller comarcal, Cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Cartografia del Consell Comarcal i pels Alcaldes membres de la Comissió. 
 
L’inventari serà propietat dels Ajuntaments i del Consell Comarcal, sense que pugui imposar-se cap tipus de restricció o 
limitació al seu ús i a l’obtenció de còpies i suports informàtics. 
 
10. Termini referencial de la redacció 
 
S’estableix com a data referencial de finalització de la redacció de l’inventari el 31 de desembre del 2003. 
 
SEGON Aquest conveni és de naturalesa administrativa, sotmès a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
La senyora Selga i Brunet explica que es tracta de la proposta d’aprovació al Ple del 
conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal, per a la proposta d’Inventari de 
camins i pistes forestals, que ve determinat pel desplegament de la Llei d’accés 
motoritzat al medi natural de l’any 1995, que va desenvolupar un decret de l’any 1998, 
que preveia que els Consells comarcals elaborarien aquestes propostes d’inventari. 
Diu que aquest inventari permetrà a l'Ajuntament de Manresa conèixer la realitat i 
l’estat actual dels camins existents i regular el règim jurídic dels camins, en el sentit de 
si són públics o privats, saber ben bé la seva situació, conèixer els que seran 
restrictius, d’acords amb aquesta Llei, i, per tant, saber on serà possible fer aquest 
accés motoritzat i on no. Comenta que també permetrà a l’Ajuntament poder prioritzar 
les actuacions de programació d’arranjaments i incendis forestals, entre d’altres. 
Comenta que per aquests motius, l'equip de govern troba interessant que es faci 
aquest Inventari en el terme de Manresa, perquè es necessita aquesta informació i 
informa que elaborar-lo, de manera cooperada amb tots els municipis de la comarca 
costa uns 46.000 euros i que la part que pertoca a l'Ajuntament de Manresa en relació 
amb els quilòmetres que té de camins rurals i de pistes i amb relació a la població, és 
de 5.700 euros. 
Tenint en compte, doncs, que considera l’Inventari beneficiós per a aquest territori, 
proposa l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, 
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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5. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 DESIGNACIÓ AMB EL NOM DE PLAÇA 8 DE MARÇ, LA PLAÇA INTERIOR 

DE L’ILLA RESIDENCIAL DELIMITADA PELS CARRERS COS, DOS DE 
MAIG, RAMON LLULL I FONOLLAR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de l’11 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Que aquest Ajuntament a través del Consell Municipal de la Dona té la voluntat 
d’atorgar nom a la plaça interior de l’illa residencial delimitada pels carrers Cós, Dos de 
Maig, Ramon Llull i Fonollar, la qual no té cap tipus de denominació. 
 
Que aquest Ajuntament creu convenient denominar oficialment l'esmentada plaça amb 
el nom de “Plaça 8 de març”, Dia Internacional de la Dona, d’acord, amb la resolució 
de les Nacions Unides l’any 1977, i en record a totes les dones que arreu del món han 
lluitat en defensa dels seus drets.  
 
L'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que estableix que 
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
L'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació de les vies públiques 
podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple Municipal 
l'adopció de l'acord definitiu. 
 
L'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Vist l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en data 
10 de febrer de 2003. 
 
El Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Designar amb el nom de "Plaça 8 de març" a la plaça interior de l’illa 
residencial delimitada pels carrers Cós, Dos de Maig, Ramon Llull i Fonollar, la qual no 
té cap tipus de denominació, segons es grafia en el plànol adjunt. 
 
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al carrer 
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents .” 
 
La senyora Torres i García agraeix a tots els grups polítics la seva col.laboració i 
l’interès que han demostrat per donar nom de dona als carrers de la nostra ciutat i 
manifesta que segurament tots estaran d’acord amb la idea que això no ha de ser una 
pràctica puntual, sinó que ha de formar part de la voluntat d’aquest Ajuntament per fer 
present i visible la tasca i la contribució social de les dones, que constitueixen més de 
la meitat de la població i que fins ara han estat absents de la història i de la memòria 
col.lectiva. 
Explica que el nom de “8 de març” ha estat proposat pel Consell municipal de la dona i 
diu que es podria parlar de diferents esdeveniments històrics que han donat origen a la 
celebració d’aquest dia. En aquest sentit comenta que fins ara es parlava d’una 
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vinculació d’aquesta celebració amb l’incendi que es va produir a Nova York en una 
fàbrica tèxtil, on van morir 129 dones que protestaven per les seves condicions de 
treball i pels salaris baixos, però diu que, sembla ser que per estudis elaborats 
recentment l’origen se situa a Rússia, on les dones, per manca d’aliments, van iniciar 
un procés revolucionari al 1917, fet que sembla que va ser esborrat de la història i 
suprimit com a referència històrica. 
Manifesta que, qualsevol que siguin les referències històriques, el cert és que es tracta 
d’una data consolidada per reflexionar sobre les condicions de les dones, no només 
laborals, sinó també vitals, i en general de totes les dones treballadores en el món i en 
la societat.  
Afegeix que, qualssevol que siguin les referències històriques, el fet de posar el nom a 
un carrer o a una plaça recordant aquelles dones que van lluitar per una millor condició 
per als homes i les dones, significa reconèixer que la història està plena de dones que 
van lluitar en el seu dia per uns drets que actualment formen part de les nostres vides. 
Diu, així mateix, que recordar aquelles dones significa també un compromís amb el 
que elles van defensar. 
Creu que sobren els arguments i demana, per tant, el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció de la senyora Pons i Vallès, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els 
punts 5.1.2 i 5.1.3 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
5.1.2 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE FOR 

STAND, S.L. PER IMPORT DE 2.103,46 €, EN CONCEPTE DE MUNTATGE 
D’ESTANDS DE LA FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL 2002. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 3 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encomanar a FOR STAND, S.L., el muntatge 
dels stands de la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional celebrada  els dies 1, 2 i 3 de 
novembre de 2002. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     
FOR STAND, S.L.  
NIF: B-59566869 

 Muntatge d’stands de la Fira d'Espectacles 
d'Arrel Tradicional 2002 

  
2.103,46.-“ 
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5.1.3 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR D’INFOSELVA, 
S.L., PER IMPORT DE 4.060 €, EN CONCEPTE DE SERVEIS DE 
MUNTATGE DE LA LLOTJA VIRTUAL DE LA FIRA D’ESPECTACLES 
D’ARREL TRADICIONAL 2002. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 30 de gener 
del 2002, que, transcrit, diu el següent: 
 
“L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encomanar a INFOSELVA, S.L., els serveis 
de muntatge de la llotja virtual de la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional celebrada  els 
dies 1, 2 i 3 de novembre de 2002. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     
INFOSELVA, S.L 
NIF: B-17453457  

 Serveis de muntatge de la llotja virtual de  la 
Fira d'Espectacles d’Arrel Tradicional 2002 

  
4.060,00 .-“ 

 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que les dates de la Fira 
d’Espectacles d’Arrel Tradicional i el volum econòmic que mou una convocatòria 
d’aquestes magnituds provoca que vagin passant els mesos i que apareguin encara 
algunes factures com aquestes, que són les dues últimes i que suposen un import 
proper al 1.000.000 de pessetes. 
Explica que es tracta de serveis que es van realitzar durant la Fira d’Espectacles i que 
de vegades difícilment es poden comptabilitzar fins que la Fira no ha acabat. 
Diu que tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Manresa tenen el mateix 
“mal de cap” i avança, més enllà del comentari crític que puguin fer els grups de 
l’oposició, que l’únic que lamenta l'equip de govern de vegades d’aquest funcionament 
i que no han sabut resoldre fins ara ni el Centre de Cultura ni l'Ajuntament de Manresa 
és que alguns que sí que han pogut calcular amb més temps quina és la seva 
aportació, acaben trigant 60, 90 o 100 dies a cobrar per la demora que porta la 
mateixa convocatòria.  
Afegeix que, en qualsevol cas, i no només amb la voluntat, sinó també amb la certesa 
que aquests són els dos últims dictàmens que es porten al Ple com a reconeixements 
de crèdit de la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, i a fi que puguin cobrar les 
societats FOR STAND, S.L. i INFOSELVA, S.L., demana el vot afirmatiu dels membres 
presents als dictàmens. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.2 i 5.1.3 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció de 
la senyora Pons i Vallès, 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. 
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5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS I ENSENYAMENT 
 
5.2.1 APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES 

RESIDÈNCIES MUNICIPALS D’AVIS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials, del 6 de 
febrer del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el projecte del Reglament de règim intern de les residències municipals d’avis, 
elaborat per la comissió redactora. 
 
Atès que per resolució dictada per l’alcalde el dia 3 de febrer de 2003 es va aprovar la 
formació de l’avantprojecte de l’ordenança esmentada, així com la composició de la 
comissió. 
 
Atès el que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local,  56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de  18 d’abril de 
1986, Text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local i  162.2 i 3 de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació al 
procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals, que hauran d’aprovar-
se inicialment pel ple i sotmetre’s a un termini mínim de trenta dies d’informació pública 
i audiència dels interessats, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments, així 
com els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat, cap de la unitat de Serveis Jurídics i d’Assessorament. 
 
El regidor delegat de Serveis Socials, proposa que el Ple de la Corporació previ 
informe de la comissió informativa dels Serveis a la Persona, adopti els següents: 
 
ACORDS: 
  
Primer. APROVAR INICIALMENT el Reglament de règim intern de les residències 
municipals d’avis, que s’adjunta a aquest dictamen. 
  
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, el text 
del Reglament aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal 
que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer. El Reglament quedarà aprovat definitivament en cas que no es presentin 
al.legacions durant el termini d’informació pública.” 
 

REGLAMENT DE REGIM INTERN DE LES RESIDENCIES MUNCIPALS 
 
 
TITOL PRELIMINAR 
 
Article 1 
 
Les residències municipals són equipaments socials públics d’atenció especialitzada adreçats a la gent gran de la ciutat 
de Manresa, de titularitat municipal que poden ser gestionats directament , o a través de concessió administrativa.  
 
Segons consta en el registre d’entitats i equipaments de serveis socials , es compta amb dos equipaments diferents : 
 
 - Residència “ Ramona Miró “, ubicada a la Muralla del Carme, 7-9      primer pis. 
  És un centre residencial que ofereix un servei de llar residència i de centre de dia. La seva capacitat és de 16 

persones en règim residencial i 4 persones en règim de centre de dia.. 
  Inscrita al Registre amb el número S00152. 
 
 - Residència “ Catalunya “, ubicada al c/ Bernat Oller, 14-16 ( Centre Cívic Selves i Carner ). 
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  És un centre residencial que ofereix servei de residència assistida i centre de dia. La seva capacitat és de 21 
persones en règim de residència permanent, 2 persones en règim de residència temporal i 4 persones en règim 
de centre de dia. 

  Inscrita al Registre amb el número S00176 
 
Article 2 
 
La finalitat de les Residències Municipals és facilitar a les persones grans, tinguin o no grau d’autonomia suficient per 
les activitats de la vida diària, suport i assistència integral, amb caràcter permanent o temporal. 
 
Els objectius són : 
 
 - Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de les persones que 

s’hi acullen. 
 - Afavorir el manteniment i la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social dels residents. 
 - Integrar, en tant que es pugui, el resident a la comunitat, evitant així l’aïllament i l’abandonament social 
 - Millorar l’atenció social i familiar dels residents, mitjançant un treball que persegueixi la col·laboració mútua 

entre la institució i els familiars i/o amics dels residents. 
 
TITOL 1 – RÈGIM D’ATENCIÓ 
 
Article 3 
 
Els règims d’atenció que s’ofereixen a les Residències Municipals pot ser: 
 
 1. Centre de dia. 
 
Servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència. Es 
garanteix l’acolliment i convivència, la manutenció, l’atenció personal en les activitats de la vida diària, la readaptació 
funcional i social, la dinamització sociocultural i el suport familiar a les persones que s’hi acullin. (Decret  284/1996, de 
23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials). 
 
 2. Acolliment residencial permanent, en modalitat de llar-residència o de residència assistida. 
 
Atenció integral a persones grans, amb major o menor grau de dependència per la realització de les activitats de la vida 
diària, que requereixin determinat nivell d’organització i suport personal, així com la recuperació o manteniment de la 
pròpia autonomia a nivell personal i social, durant les 24 hores del dia amb caràcter permanent. 
 
 3. Acolliment residencial temporal , en modalitat de residència assistida. 
 
Atenció integral a persones grans amb major o menor grau de dependència per la realització de les activitats de la vida 
diària que requereixin determinat nivell d’organització i suport personal, així com la recuperació o manteniment de la 
pròpia autonomia a nivell personal i social, durant les 24 hores del dia, durant el temps que s’especifiqui en la contracte 
assistencial. 
 
Article 4 
 
La residència ofereix els següents serveis :  
 
 - Alimentació ( esmorzar, dinar, berenar i sopar  i altre suport alimentari que el resident pugui requerir ) 
 - Bugaderia ( rentat, planxat i reparació de la roba ) 
 - Assistència sanitària, sense perjudici dels serveis sanitaris públics als quals tenen dret els usuaris a través de 

la seguretat social. 
 - Atenció i suport social ( a través d'un/a diplomat/a en Treball social ) 
 - Activitats de dinamització (gimnàstica, manualitats, música ...) que es contemplin en el Pla de dinamització de 

la residència.  
 - Puntualment també es pot comptar amb serveis complementaris de perruqueria,  podologia o altres, que poden 

ofertar-se directament o a través de serveis externs. 
 
Article 5 
 
Els horaris dels àpats de les residències municipals per a tots els règims d'atenció són : 
 
 - Esmorzar, a les 9 hores 
 - Dinar : de 12 a 13 hores  
 - Berenar : 16:30 de la tarda 
 - Sopar : de 18:30 a 20 hores. 
 
TITOL II – DEL PROCEDIMENT D´ADMISSIÓ 
 
Article 6 
 
Per accedir a les Residències Municipals és necessari tenir 65 anys, viure i estar empadronat a Manresa, i formular 
sol·licitud d'admissió a través dels serveis bàsics d'atenció social primària ( EBASP ) municipals, acompanyada de la 
documentació que es ressenya en l'esmentada sol·licitud, les quals seran valorades segons el barem aprovat per 
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resolució de l'alcalde o regidor delegat. Prèvia la seva valoració, es procedirà a la comprovació documental de la 
sol·licitud i, sempre que sigui possible, a una entrevista i visita domiciliària de la persona que ho sol·licita 
 
Article 7 
 
Dels resultats de l'aplicació d'aquest barem, en sortirà una puntuació final individual de cada sol·licitant, que passarà a 
integrar-se en una llista d'espera per ordre de prioritat. 
 
Article 8 
 
Aquestes llistes d'espera, amb la puntuació corresponent, s'ordenaran trimestralment, amb el vist i plau de la Comissió 
de Seguiment de les residències que es preveu en l'article 42 d'aquest Reglament, i serviran per preveure les 
substitucions de les vacants que es puguin produir. Tot i així, aquest fet no exclou la possibilitat de que puguin ser 
atesos/es de forma immediata, sempre que hi hagi una vacant, aquelles persones grans fràgils i soles que, sense haver 
fet sol·licitud prèvia, presenten una situació d'emergència, amb una situació de necessitat desconeguda fins el moment. 
 
TITOL III - DE LES CONDICIONS D’ADMISSIÓ 
 
Article 9 
 
La persona candidata a entrar a la Residència, un cop admeses, tindrà quinze dies per a ingressar. Previ al seu ingrés i 
sigui quin sigui  el règim escollit, tindrà les obligacions de : 
 
 a) Aportar la documentació necessària per l'ingrés. 
 b) Acceptar les normes de règim intern existents i les que es puguin dictar en un futur, sense cap tipus de 

restricció 
 c) Formalitzar domiciliació bancària o assegurar suficientment el cobrament del preu de l'estada a la residència. 
 d) En cas de que no pugui pagar suficientment el cost de la residència, una declaració jurada de béns mobles, 

bens immobles, rendes, pensions o auxiliars econòmics de qualsevol tipus que pugui disposar. 
 e) Declaració de conformitat de canvi de metge, per ajustar-se a les necessitats de la residència, i, en cas de 

medicació, la conformitat al control d'aquesta per part del personal tècnic de la residència. 
 
Article 10 
 
En el moment d'ingrés a la Residència es necessari aportar la següent documentació : 
 
 - 2 fotocopies del DNI. 
 - 1 fotocopia de la cartilla de la seguretat social o similar. 
 - 1 certificat mèdic fet amb antelació màxima de 3 mesos, en la que hi constin: Dades personals, malalties 

actives, al·lèrgies i contraindicacions, medicació prescrita ( dosis i freqüència ), règim dietètic, atencions 
sanitàries o d'infermeria que necessita, valoració de disminució quan sigui procedent ( art. 7.2. del decret 
284/1996, de 23 de juliol, de Regulació del Sistema Català de Serveis Socials). 

 - 1 fotocopia del certificat de la pensió. 
 - 1 fotocòpia del compte corrent on cobra la pensió o domiciliació bancària per cobrar el preu de la Residència. 
 - Original de la Pòlissa d'assegurança de la defunció i títol del nínxol,  si en disposa. 
 - Nom, adreça i telèfon dels familiars i amics més pròxims  
 - La roba personal, degudament marcada i altres objectes personals de petites dimensions. 
 
Aquesta documentació quedarà sota la custòdia de la direcció del Centre. 
 
Article 11 
 
S’estableix un període de prova d’un mes d’estada a partir del seu ingrés, perquè tant el resident com el personal 
d’atenció directa puguin valorar el grau d’adaptabilitat al recurs.  
 
Un cop superat favorablement aquest període de prova, es signarà el contracte, quin model contractual serà aprovat 
per l'Ajuntament de Manresa. Aquest model serà aprovat per resolució de l'alcalde o regidor delegat, autoritzant-ne la 
mateixa resolució la seva signatura per part del concessionari, si s'escau. 
 
TITOL IV - DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Article 12 
 
Les persones grans  acollides a la Residència, en les diferents modalitats, estan obligades a pagar el que s'especifica 
anualment en les ordenances municipals reguladores dels serveis socials, aprovades per aquest Ajuntament.  
 
Article 13 
 
El cobrament del preu es farà a través de domiciliació bancària. 
 
TITOL V – DELS DRETS I DEURES DELS RESIDENTS I LES NORMES DE FUNCIONAMENT  
 
Article 14 
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En el cas de gaudir d’acolliment residencial permanent o temporal, l’usuari determinarà a la Residència com el seu 
domicili, mentre duri la seva estada. 
 
Article 15 
 
L'usuari/a té l'obligació d'efectuar les aportacions econòmiques que corresponguin des del primer dia de l'ingrés, fins el 
dia que causi baixa, ambdós inclosos. Els responsables de la Residència tenen l'obligació, alhora, de lliurar-li el rebut. 
 
Article 16 
 
En el moment de l'ingrés en règim residencial s'assignarà  a la persona gran una habitació, que podrà ser individual o 
compartida. Aquest espai és de lliure utilització per part del resident, sens perjudici de l'accés per part del personal 
tècnic de la residència pel seu manteniment i neteja, així com per el control i supervisió en relació als articles 17, 18, 19 
i 20. 
 
Article 17 
 
Les persones que ingressen en règim de residència poden portar, en el moment d'entrar, tots els objectes personals 
que vulguin, sempre i quan tinguin cabuda a la seva habitació i no siguin una molèstia per la persona amb qui poden 
compartir la mateixa. 
 
Article 18 
 
El resident tindrà cura dels seus objectes personals i, si és possible, ajudarà amb l'endreça de la seva habitació. 
Tots els objectes de valor que porti la persona en el moment d'ingressar queden sota la seva única responsabilitat.  
 
Article 19 
 
Queda prohibit realitzar dins de les habitacions qualsevol activitat que representi un perill pel resident i pel propi centre, 
com: endollar aparells elèctrics d'alt voltatge, utilitzar fogonets de gas, encendre espelmes ... 
 
Article 20 
 
Es prohibeix tenir a les habitacions qualsevol tipus d'animal domèstic, emmagatzemar menjar, guardar aliments que 
necessitin refrigeració, guardar medicaments o productes tòxics (lleixiu, salfumant ...) 
 
Article 21 
 
En virtut de l’article 27 de la llei de 20/1985 de 25 de Juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència, amb les ulteriors modificacions, no es pot fumar en cap de les dependències de les 
residències, a excepció dels llocs senyalitzats per a fumadors.  
 
Article 22 
 
No es podrà realitzar cap tipus de soroll a les habitacions ni altres dependències de les residències, a excepció de llocs 
autoritzats per a fer-ho. Aquesta norma serà estrictament aplicada entre les 10 de la nit i les 8 del matí. 
 
Article 23 
 
Es procurarà evitar els canvis d'habitacions entre els/les residents. No obstant, en cas de necessitat derivada de la 
dinàmica interna de la residències i les necessitats assistencials de les persones ateses, es podrà a procedir,  
excepcionalment, a aquest canvi, sempre que asseguri major qualitat assistencial en la totalitat de la Residència. 
 
Article 24 
 
En el moment de l'ingrés en règim residencial o en centre de dia, se li assignarà un lloc fix al menjador, que podrà ser 
modificat per la persona responsable en funció de les necessitats del servei d'acord amb el resident. 
 
El menú serà el mateix per a tots els residents, llevat d’aquelles persones que hagin de seguir algun tipus de dieta, la 
qual haurà de ser prescrita pel metge. El menú s'exposarà diàriament al tauler d'anuncis. 
 
Els àpats només es serviran a l'habitació en cas de prescripció mèdica. 
 
Article 25 
 
No es permet treure ni introduir aliments cuinats, ni gots, ni plats, ni coberts, del menjador, així com tampoc treure'ls 
d'aquest espai per us particular a les habitacions  
 
Article 26 
 
Els residents o les seves famílies, s'encarregaran de la compra de la seva roba personal, la qual haurà d'estar 
degudament marcada, sense cap mena de responsabilitats per part del personal de la roba que no s'hagi senyalitzat. 
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Article. 27  
 
El personal encarregat dels centres residencials tindrà cura de que totes les persones grans mantinguin la seva roba en 
bon estat de conservació i neteja, i són els encarregats de vetllar per la seva neteja a través dels medis mecànics, 
personals i materials que disposa la residència. 
 
Dins de les habitacions no es pot rentar ni estendre roba. En cas de voler rentar-se alguna peça de roba personal, els 
residents disposen d'un safareig i també d'estenedors. 
 
La roba que precisa tintoreria anirà a càrrec de l'usuari. 
 
Article 28 
 
Els usuaris compten amb un servei socio-sanitari, que vetllarà pel seu estat de salut. És obligació del personal de les 
residències portar el control estricte sobre les indicacions mèdiques i control de medicació de totes les persones 
ateses. 
 
Els medicaments, els bolquers i el material per l'atenció d'infermeria aniran a càrrec, sempre que sigui possible, de la 
seguretat social, i en el seu defecte de l'usuari. 
 
Els desplaçaments al metge correran a càrrec de l'usuari i aquest anirà acompanyat, sempre que sigui necessari, de la 
pròpia família. Solament en aquells casos de necessitat i de persones soles, sense família, seran acompanyats per 
personal de la residència. 
 
Article 29 
 
Hi ha llibertat de religió i culte, i per tant, és obligatori i necessari respectar les creences i hàbits religiosos que tingui 
cada resident, sense que es pugui discriminar per aquest concepte. Tot i així, l'accés a oficis religiosos correrà a càrrec 
dels propis usuaris. 
 
Article 30 
 
Es podrà sortir sempre que es vulgui entre les 8 i les 22 hores, respectant els horaris de la residències establertes en 
l'article 5 .Sempre que es surti  fora d'aquest horari s'haurà de comunicar al personal de la residència i aquesta queda 
al marge de qualsevol responsabilitat. 
 
Les persones incapacitades caldrà que sempre surtin acompanyades d'un familiar responsable o de personal de la 
residència. 
 
Article 31 
 
Alhora es poden realitzar els àpats que es vulgui fora de la residència, comunicant-ho al personal responsable amb una 
antelació de 24 hores. 
 
Aquests àpats aniran a càrrec de l'usuari/a o la seva família. 
 
En cas de que ho sol·liciti, amb una antelació de 24 hores, es podrà preparar un pícnic. 
 
Article 32 
 
L'usuari/a pot absentar-se voluntàriament 30 dies durant l'any, durant els quals es reservarà la seva plaça. Durant les 
absències forçoses transitòries també es reservarà la plaça. 
 
Les absències voluntàries o forçoses s'hauran de comunicar a la Direcció de la Residència amb una antelació mínima 
de 48 hores, excepte casos de necessitat urgent per raons de salut. 
 
Durant el període d'absència l'usuari/a i, si s'escau, les persones obligades envers aquest, continuaran pagant el preu 
acordat, si bé en cas de que l'absència sigui major de 15 dies pot bonificar-se  la part proporcional a l'alimentació. 
 
Article 33 
 
Els/les residents poden rebre quantes visiten vulguin per part dels seus familiars o amics, de forma lliure i espontània 
dins l'horari de visites de la residència. Aquest horari és de: 
 
Matins de 9 a 13 hores. 
Tardes de 15 a 20 hores. 
 
Les visites s'efectuaran, sempre que sigui possible, als espais comuns de la residència. Els visitants han de comunicar 
la seva presència a la responsable de la residència en el moment de la seva arribada, així com anunciar la seva marxa, 
 
Article 34 
 
En cas de defunció, els tràmits i despeses funeràries, així com l’organització i cost del funeral,  aniran a càrrec de la 
família. 
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TITOL VI – DELS DRETS I DEURES DELS RESIDENTS I LES NORMES DE CONVIVENCIA 
 
Article 35 
 
L'Ajuntament de Manresa i l'empresa concessionària, en el seu cas, estan obligats a respectar i vetllar perquè es 
respectin els drets dels usuaris/es reconeguts en les lleis, fent espacial menció a: 
 
 - Dret a la informació i a la participació en els assumptes que són de la seva incumbència. De forma col·lectiva 

aquest dret queda garantit a través de la repres entació dels usuaris en la comissió de seguiment de les 
Residències a la que fan referència els articles 39 i 40 

 - Dret a la intimitat i no divulgació de les dades personals que obrin en els seus expedients  
 - Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes  
 - Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió. Opinió o qualsevol 

circumstància personal o social. 
 - Dret a no ser sotmès a cap tipus d'immobilització o restricció física o farmacològica, sense prescripció mèdica i 

la corresponent supervisió. 
 
Article 36 
 
L'usuari/a té l'obligació i deure de complir totes les normes de funcionament de la Residència. 
 
Article 37 
 
Totes les persones grans que ingressin a les Residències Municipals, sigui en Règim Residencial o Centre de dia, 
hauran de tenir obligatòriament cura de la seva neteja personal d'una manera estricta, havent de tenir en tot moment un 
aspecte personal adequat, curós i respectuós vers la resta de companys/es. 
 
Alhora, el personal de la residències s'encarregarà d'ajudar a aquelles persones que presenten dificultats personals en 
el manteniment de la seva higiene.  
 
Article 38 
 
Totes les persones grans que ingressin a les Residències municipals, sigui en règim residencial o centre de dia tenen el 
dret i deure de prendre part activa, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques o activitats de la residència, 
així com ajudar a un company/a quan ho necessiti, i a facilitar col·laboració amb el personal de la residència per 
garantir el seu bon funcionament. 
 
Article 39 
 
Tots els/les residents i acollits/es a centre de dia podran accedir a les dependències comunes del centre, com són el 
bany, la galeria, la sala d'estar i el menjador, quedant prohibit qualsevol intent de monopoli d'aquests espais per part 
dels residents. En cas de sorgir diferències en aquest aspecte, s'haurà d'estar al que disposi el personal de les 
residències. 
 
Article 40 
 
Les persones grans acollides a centre de dia no tenen accés a les habitacions de les persones acollides a règim de 
residència, sense el consentiment d'aquests/es. 
 
Article  41 
 
En tot el que farà referència a la convivència i que no es prevegi en aquest títol, s'haurà d'estar al que es disposi per 
part del personal de les Residències. 
 
TITOL VII – DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Article 42 
 
Es constituirà una comissió de seguiment de les residències municipals, nomenada per l'Alcalde, i que estarà formada 
per : 
 
 - El/La Regidor/a Delegat/a de serveis socials, qui exercirà les f uncions de President. 
 - El/la Tècnic/a municipal responsable de les Residències o, en el seu cas, del seguiment de la concessió 

administrativa. 
 - Un/a representant de l'empresa concessionària, si és el cas. 
 - El/La Director/a de les Residències Municipals 
 - Un/a representant de cada residència 
 - Un/a representant de la coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, 
 
Article 43 
 
Les funcions d'aquesta comissió seran les de : 
 
 a) Donar el vist i plau a les aplicacions de barem de puntuació per a l'admissió 
 b) Aprovar les llistes d'espera 
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 c) Proposar el canvi de règim de residència de les persones ateses  
 d) Aclarir els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les normes de convivència 
 e) Proposar a l'Ajuntament totes les millores que es creguin adients de portar a terme en el servei. 
 
TITOL VIII – DE LES BAIXES 
 
Article 44 
 
Els/les usuaris/es del servei podran causar baixa per les causes següents : 
 
 a) Voluntat expressa de l'usuari/a o del seu representant legal 
 b) Trasllat a un altre servei públic o privat 
 c) Defunció 
 d) Cessament o suspensió, prèvia audiència de 10 dies a l'interessat/a de la prestació del servei per qualsevol de 

les causes següents : 
 
 - Quan deixin de reunir els requisits i les condicions que van motivar l'atorgament de la plaça que ocupa 
 - Quan s'ha efectuat ocultació de bens, o aportació de dades incorrectes o falses que hagin suposat l'accés a 

la prestació del servei, sense reunir els requisits establerts  
 - Per incompliment de l'obligació de pagament 
 - Per incompliment de les normes de funcionament i convivència establertes en aquest reglament de règim 

intern 
 - Incompliment del contracte 
 
Article 45 
 
En el cas de que l'usuari/a renunciï voluntàriament a la plaça de residència, ha d'avisar a la Direcció amb 15 dies 
d'antelació. En el moment de marxar haurà de deixar alguna direcció o telèfon per la seva posterior localització. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Amb l'aprovació d'aquest Reglament de Règim Intern de les Residències Municipals d'avis l'Ajuntament de Manresa 
queda derogat el Reglament vigent en el moment actual, que va ser aprovat per l'Ajuntament de Manresa el 15 d'abril 
de 1991, amb publicació al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juliol de 1991.   
 
 
El senyor Mora i Villamate explica que és un dictamen fonamentalment tècnic, pel 
qual es realitza una revisió i actualització del Reglament que regula el funcionament de 
les dues residències municipals, que es tracta d’un conjunt de normes bàsiques que 
determinen el contingut dels serveis que es presten en aquests equipaments i regula el 
procediment, les condicions d’admissió, els drets i deures del residents i les normes 
bàsiques de convivència. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
El senyor de Puig i Viladrich crida l’atenció sobre el fet que en l’apartat de la 
comissió de seguiment hi ha un punt que diu “Un/a representant de cada residència”, 
respecte a la qual cosa es pregunta si de la manera en què està redactat no podria 
portar a una confusió, en el sentit que es podria tractar d’una persona que no fos 
usuària. Per això, creu que es podria fer constar un/a representant de cada residència, 
que sigui usuari. 
 
El senyor Mora i Villamate diu que es dóna tan per suposat que ha de ser un usuari, 
que no s’especifica aquesta circumstància i potser sí que convindria concretar-ho per 
evitar que hi hagi dubtes sobre aquest aspecte. 
En conseqüència, proposa la incorporació d’una modificació en el sentit que sigui un o 
una usuari de cada residència. 
 
L'alcalde planteja la votació del dictamen incorporant la modificació de l’article 42 
consistent en que on diu: “Un/a representant de cada residència” ha de dir “Un/a usuari 
de cada residència” . 
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Sotmès el dictamen a votació, amb l’esmena oral incorporada, s’aprova per unanimitat 
dels 22 membres presents, amb l’abstenció del senyor Sala i Rovira, per absència de 
la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA PER A POLÍTIQUES DE LA DONA 
 
5.3.1 INCLUSIÓ DE NOUS MEMBRES AL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de la Dona, del 10 de 
febrer del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Per acord del Ple de la Corporació de data 17 de març de 1997, es va crear el Consell 
Municipal de la Dona, format per diferents representants d'entitats ciutadanes i 
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector, amb la finalitat de recollir les 
inquietuds dels ciutadans respecte a la igualtat de gèneres, facilitant el debat i 
l’elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables. 
 
Que, en data 21 de juliol del mateix any es va aprovar pel Ple de la Corporació una 
primera modificació en la seva composició inicial. 
 
Que, mitjançant acord de Ple de 20 de setembre de 1999 es designen els 
representants d'aquesta Corporació als òrgans de participació ciutadana, afectant a la 
composició del Consell de la Dona. 
 
Que,  mitjançant acord de Ple de 18 de juny de 2001, s’inclouen nous membres de ple 
dret al Consell Municipal de la Dona i se n’aprova la nova composició. 
 
Que, en l'actualitat, es considera la necessitat de procedir a una nova ampliació dels 
membres, actuació per la qual el Consell va acordar informar favorablement en la 
darrera sessió plenària realitzada. 
 
Que es proposa la incorporació de l’Associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer 
de mama “L’Olivera”, Unió General de Treballadors del Bages (UGT), l’Associació de 
Veïns Sagrada Família i la Sra. Josefina Ribot i Resines.  
 
Que les esmentades entitats es troben inscrites al registre Municipal d'Associacions i, 
per tant, reuneixen els requisits establerts a l'article 25 del Reglament de Participació 
Ciutadana per poder formar part de l'esmentat Consell Municipal. 
 
Que el Reglament Orgànic Municipal faculta la participació als òrgans complementaris 
de participació ciutadana a persones físiques i jurídiques de reconeguda vàlua. 
  
Vist l’informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en 
data 10 de febrer de 2003. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada de la Dona proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- INCLOURE, com a membres de ple dret al Consell Municipal de la Dona a 
les entitats següents: 
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- Associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama “L’Olivera” 
- Unió General de Treballadors del Bages (UGT) 
- Associació de Veïns Sagrada Família 
- Sra. Josefina Ribot i Resines 
 
SEGON.- APROVAR la nova composició del Consell Municipal de la Dona que estarà 
integrat de la forma que segueix: 
 
Presidenta: Sra. Anna Torres i García, 

regidora-delegada de la Dona de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Sots-President:    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, 

regidor-delegat d'Ensenyament i Serveis Socials, com a 
representant d'IC. 

 
Vocals: Un representant de cada partit polític o coalició                              

electoral amb representació municipal: 
 
 - Sra.  Aida Guillaumet i Cornet, del PSC. 
 - Sr.  Montserrat Selga i Brunet, d'ERC. 
 - Sra.  M. Mercè Rosich i Vilaró, de CiU. 
 - Sra.  Carina Rius i Díaz, del PP. 
 
 Un representat de cadascuna de les següents entitats: 
 
 - Associació de Vídues de Manresa. 
 - Centres de Cultura Popular. 
 - Federació d'associacions de veïns de Manresa. 
 - Càrites Interparroquial de Manresa. 
 - Associació de veïns de Cots-Guix-Pujada Roja. 
 - Associació de veïns Font dels Capellans. 
 - Associació de veïns Barriada Saldes-Plaça Catalunya. 
 - Associació de veïns de Valldaura. 
 - Associació de veïns del Barri Antic. 
 - Associació El Nord de la Dona. 
 - Associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama 

“L’Olivera”. 
 - Unió General de Treballadors del Bages (UGT). 
 - Associació de Veïns Sagrada Família 
 
 Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la 

dona i a favor de la igualtat de gèneres, designades pel Ple 
de la Corporació Municipal, i que són les següents: 

 
 - Sra. Agnès Torras Casas  (DNI 39.290.518) 
 - Sra. Montserrat Margarit Castells  (DNI 39.277.111) 
 - Sra. Dolors Esquius Grandón  (DNI 39.352.580) 
 - Sra. M. Carme Serra Gras  (DNI 39.347.282) 
 - Sra. M. Francesca Lacroix Buisson  (DNI 39.302.125) 
 - Sra. Josefina Ribot i Resines  (DNI 39.303.993) 
 
Secretari: Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu                               

i sense vot.” 
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La senyora Torres i García pren la paraula i diu que el dictamen fa referència a la 
incorporació de quatre nous membres al Consell Municipal de la Dona, tres dels quals 
són entitats de la ciutat i un és una persona a títol individual, que ha manifestat la seva 
voluntat de participar en aquest Consell, mentre no es constitueixi una nova 
associació, que tindria com a objectiu principal treballar per a la igualtat entre homes i 
dones, dins del col·lectiu de l’església, que no existeix fins ara a la ciutat. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, 
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6. AREA D’HISENDA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els 
punts 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 i 6.1.5 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per 
tots els presents. 
 
6.1.1 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE 

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

 
El senyor Caballo i Molina es reincorpora a la sessió abans de la votació. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifiquen: 
 
    Sol·licitant: JOAN COMELLAS SALGUERO  

Expedient: COM/2003000051  – ICB/000011 
Descripció obres: Condicionament local i pintar façana, al C/. Hospital, 9-baixos 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: M. DOLORS IGLESIAS PAGÉS  
Expedient: COM/2003000035  – ICB/00008 
Descripció obres: Canvi de rajoles de cuina, al C/. Magnet, 7-2n.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TERESA VILADRICH VILA,  en representació del Sr. ANDRES 
PEREZ SOLÀ  
Expedient: COM/2003000031  – ICB/00007 
Descripció obres: Reparar i arrebossar de dos balcons, al C/. Mel, 9-2n.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: NÚRIA FERRER ARNAU, en representació del Sr. JOAN 
TORRENTALLÉ MOJAL  
Expedient: COM/2003000025  – ICB/00005 
Descripció obres: Repassar teulada, picar i pintar façana al C/. Remei de Dalt, 
52 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: GUILLEM DOMINGUEZ BERTRAN 
Expedient: COM/2003000024  – ICB/00006 
Descripció obres: Reformar cuina i bany al C/. Nou, 34-1r. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ROSA M. MARTÍ SALA 
Expedient: COM/2003000040– ICB/00009 
Descripció obres: Remodelació de cuina i reparació finestra bany al C/. Sant 
Francesc, 1-1r.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ROSA LLORENS ROSET, en representació de la  COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL CARRER SANT FRANCESC NÚM. 17 
Expedient: COM/2003000021ICB/00002 
Descripció obres: Reparació de teulada i claraboia al C/. Sant Francesc, 17. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER BORN NÚM. 13 
Expedient: OBM/2002000220 - ICB/000141 
Descripció obres: Renovació de coberta, al C/. Born, 13 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació del SR. 
FRANCESC VIÑEGLAS BRUNO 
Expedient: OBM/2002000239 - ICB/000147 
Descripció obres: Supressió parcial de coberta per formació de terrassa, al C/. 
Sant Francesc, 11  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. ANTONIO MARTIN VEGA, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA GISPERT NÚM. 7 
Expedient: OBM/2002000225 - ICB/000154 
Descripció obres: Renovació de coberta i pintar façana, a la Plaça Gispert, 7.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR.  JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació de la SRA. 
ANGELINA FORNELLS ERRASTI 
Expedient: OBM/2002000219 - ICB/000142 
Descripció obres: Renovació de coberta, al C/. Escodines, 3-5  
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Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR.  MANUEL MARTIN HIDALGO 
Expedient: OBM/2002000120 - ICB/000083 
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge al C/. Urgell, 5-7-3a.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR.  FITGERALD MAGNIEN ORIOL 
Expedient: OBM/2002000230 - ICB/000145 
Descripció obres: Modificació botiga, aparadors i terra al C/. Born, 11  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. JORDI PEREZ SAFONT, en representació de CRESCASA, S.L. 
Expedient: OBM/2002000237 - ICB/000148 
Descripció obres: Rehabilitació interior d’un habitatge en edifici plurifamiliar a la 
Plaça Infants, 1-3r.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

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

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

 
Sol·licitant: JOAN COMELLAS SALGUERO  
Expedient: COM/2003000051  – ICB/000011 
Descripció obres: Condicionament local i pintar façana, al C/. Hospital, 9-baixos 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: M. DOLORS IGLESIAS PAGÉS  
Expedient: COM/2003000035  – ICB/00008 
Descripció obres: Canvi de rajoles de cuina, al C/. Magnet, 7-2n.-1a. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TERESA VILADRICH VILA,  en representació del Sr. ANDRES 
PEREZ SOLÀ  
Expedient: COM/2003000031  – ICB/00007 
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Descripció obres: Reparar i arrebossar de dos balcons, al C/. Mel, 9-2n.-1a. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: NÚRIA FERRER ARNAU, en representació del Sr. JOAN 
TORRENTALLÉ MOJAL  
Expedient: COM/2003000025  – ICB/00005 
Descripció obres: Repassar teulada, picar i pintar façana al C/. Remei de Dalt, 
52 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: GUILLEM DOMINGUEZ BERTRAN 
Expedient: COM/2003000024  – ICB/00006 
Descripció obres: Reformar cuina i bany al C/. Nou, 34-1r. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ROSA M. MARTÍ SALA 
Expedient: COM/2003000040– ICB/00009 
Descripció obres: Remodelació de cuina i reparació finestra bany al C/. Sant 
Francesc, 1-1r.-1a. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ROSA LLORENS ROSET, en representació de la  COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL CARRER SANT FRANCESC NÚM. 17 
Expedient: COM/2003000021ICB/00002 
Descripció obres: Reparació de teulada i claraboia al C/. Sant Francesc, 17. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER BORN NÚM. 13 
Expedient: OBM/2002000220 - ICB/000141 
Descripció obres: Renovació de coberta, al C/. Born, 13 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació del SR. 
FRANCESC VIÑEGLAS BRUNO 
Expedient: OBM/2002000239 - ICB/000147 
Descripció obres: Supressió parcial de coberta per formació de terrassa, al C/. 
Sant Francesc, 11  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. ANTONIO MARTIN VEGA, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA GISPERT NÚM. 7 
Expedient: OBM/2002000225 - ICB/000154 
Descripció obres: Renovació de coberta i pintar façana, a la Plaça Gispert, 7.  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: SR.  JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació de la SRA. 
ANGELINA FORNELLS ERRASTI 
Expedient: OBM/2002000219 - ICB/000142 
Descripció obres: Renovació de coberta, al C/. Escodines, 3-5  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR.  MANUEL MARTIN HIDALGO 
Expedient: OBM/2002000120 - ICB/000083 
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge al C/. Urgell, 5-7-3a.  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR.  FITGERALD MAGNIEN ORIOL 
Expedient: OBM/2002000230 - ICB/000145 
Descripció obres: Modificació botiga, aparadors i terra al C/. Born, 11  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SR. JORDI PEREZ SAFONT, en representació de CRESCASA, S.L. 
Expedient: OBM/2002000237 - ICB/000148 
Descripció obres: Rehabilitació interior d’un habitatge en edifici plurifamiliar a la 
Plaça Infants, 1-3r.-2a. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.” 

 
6.1.2 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: ROSANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Expedient: OBM/2002000232 - ICB/000152 
Descripció obres: Condicionament de façana i muntatge de bastida al C/ Cos, 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: FRANCESC ESCOBOSA ESTEBAN  
Expedient: COM/2003000012 - ICB/00004 
Descripció obres: Estucat de façanes al C/. Domènec i Montaner, 44 
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: SR. JOSEP CLUA JULIA, en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C/. DR. ZAMENHOF, 27-29  
Expedient: COM/2002000069 - ICB/000150 
Descripció obres: Arrebossat part de façana en mal estat, al C/. Dr. Zamenhof, 
27-29 
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Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
Atès que l’apartat 2 de l’article 4 bis de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % 
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: ROSANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Expedient: OBM/2002000232 - ICB/000152 
Descripció obres: Condicionament de façana i muntatge de bastida al C/ Cos, 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: FRANCESC ESCOBOSA ESTEBAN  
Expedient: COM/2003000012 - ICB/00004 
Descripció obres: Estucat de façanes al C/. Domènec i Montaner, 44 
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: SR. JOSEP CLUA JULIA, en representació COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C/. DR. ZAMENHOF, 27-29  
Expedient: COM/2002000069 - ICB/000150 
Descripció obres: Arrebossat part de façana en mal estat, al C/. Dr. Zamenhof, 
27-29 
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.” 

 
6.1.3 ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PEL SENYOR CARLES 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifiquen: 
       
    Sol·licitant: CARLES BLAYA MODINOS   

Expedient: OMA/2002000102 – ICB/000153 
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Descripció obres: Substitució de finestres de fusta per finestres d’alumini en 
galeria, al C/. Tres Roures, 1-4t.  
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 del 95 % de la quota de l’impost les  obres de 
reforma, reparació o rehabilitació d’edificis 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: CARLES BLAYA MODINOS   
Expedient: OMA/2002000102 – ICB/000153 
Descripció obres: Substitució de finestres de fusta per finestres d’alumini en 
galeria, al C/. Tres Roures, 1-4t. 
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.” 

 
6.1.4 DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD PRESENTAD A PEL SENYOR JOSEP 

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

  
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica : 
 
    Sol·licitant: JOSEP M. ROMA DE BLAS  

Expedient: COM/2003000044  – ICB/000010 
Descripció obres: Neteja i desbrossament al C/. Bastardes, 15.17-baixos i 1r. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

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. 
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Vist l’informe desfavorable emès pel Cap de Secció de Llicències i Obres, segons el 
qual l’objecte de la llicència es correspon únicament amb treballs de neteja, 
desbrossament i enderrocs interiors i desrunament. 
 
Atès que no es compleixen el requisits per a gaudir de la bonificació del 95 % 
establerts a que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost. 
 
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: 
 
Desestimar la sol·licitud”. 
 
6.1.5 DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD PRESENTAD A PEL SENYOR JORDI 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica : 
 
    Sol·licitant: JORDI LLATJÓS SANUY, en representació de FORIM, S.A.  

Expedient: COM/2002000400  – ICB/000132 
Descripció obres: Col.locar tanca de protecció obres al C/. Santa Llúcia, 21 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

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

Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost les 
construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o 
de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix 
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
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: 
 
Desestimar la sol.licitud” 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens 
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 i 6.15 directament a votació i s'aproven per unanimitat dels 22 
membres presents, amb l’abstenció del senyor Jordà i Pempelonne, 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. 
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6.1.6 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
3/2003 DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l’alcalde i del regidor delegat 
d’Hisenda, de l’11 de febrer del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici de 2004, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per  tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 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 de 2004. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2003 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- 

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 432.3.632, 
per un import de 9.500,00’- euros, el qual quedarà: 

  
- Recursos ordinaris: 9.500,00 
- Crèdits entitats financeres: 9.500,00 

 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 452.1.622, 
per un import de 120.000,00’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 243.000,00 

 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 452.1.625, 
per un import de 9.000,00’- euros, el qual quedarà: 

  
- Recursos ordinaris: 14.268,00 
- Subvenció Diputació: 9.000,00 

 
Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 441.0.611.01, per 
un import de 185.000,00’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 185.000,00 

 
Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.57, per 
un import de 360.607,26’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 360.607,26 
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Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.44, per 
un import de 357.150,02’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 108.955,69 
- Contribucions Especials 266.194,33 

 
Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.52, per 
un import de 286.002,75’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 95.367,58 
- Contribucions Especials 190.635,17 

 
Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 511.0.753.03, per 
un import de 37.890,00’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 37.890,00 

 
Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 511.0.753.02, per 
un import de 6.010,00’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 6.010,00 

 
Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 511.0.762, per un 
import de 24.040,48’- euros, el qual quedarà: 

  
- Crèdits entitats financeres: 24.040,48 

 
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 
3/2003 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província , per quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no 
s’haguessin presentat reclamacions.” 
 
 
PRESSUPOST 2003 

 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2003     

ESTAT D’INGRESSOS     

Subconcepte DENOMINACIÓ Previsió 
Inicial  

Augment Disminució Previsió 
Definitiva 

Explicació 

761.01 Diputació de Barcelona.-Subvenció per adquisició material 
esportiu 

0,00 9.000,00  9.000,00 Majors ingressos 

455.21 Generalitat de Catalunya.- Subvenció Conservació lleres 
públiques Catalunya  

0,00 31.122,50  31.122,50 Majors ingressos 

360.47 Contribucions especials Urbanització carrer Callús 0,00 266.194,33  266.194,33 Majors ingressos 

360.63 Contribucions especials Urbanització Bisbe Perelló 0,00 190.635,17  190.635,17 Majors ingressos 

917.01 Préstecs d'ens fora sector públic.- A mig i llarg termini  5.101.791,00 947.371,01  6.049.162,01 Majors ingressos 

      

  TOTAL . . . . . . 1.444.323,01 0,00   

 
 
PRESSUPOST 2003 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2003 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CREDITS EXTRAORDINARIS 

 

Partida Denominació Crèdit 
inicial   

Augment Crèdit 
definitiu 

Explicació 

441.0.611.01 Clavegueram Callús Colom 0,00 185.000,00 185.000,00 Obres clavegueram Callús Colom 

511.0.601.57 Carret.Camins i vies públiques.- Urb. Zona verda 
Joncadella 

0,00 360.607,26 360.607,26 Obres urbanització zona verda 
Joncadella 
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511.0.601.44 Carret.Camins i vies públiques.- Urb. Carrer Callús 0,00 375.150,02 375.150,02 Obres urbanització carrer Callús 

511.0.601.52 Carret.Camins i vies públiques.- Urb. Bisbe Perelló 0,00 286.002,75 286.002,75 Obres urbanització Bisbe Perelló 

511.0.753.03 Carret.Camins i vies públiq.- Conveni Incasol La 
Parada Lluís Millet 

0,00 37.890,00 37.890,00 Conveni Incasol La Parada Lluís Millet 

511.0.753.02 Carret.Camins i vies públiq.- Aportació Junta c.Tossal 
dels Cigalons 

0,00 6.010,00 6.010,00 Aportació Junta C. Tossal dels Cigalons 

511.0.762 Carret.Camins i vies públiq.- A Ajuntaments 0,00 24.040,48 24.040,48 Conveni Aj.Rajadell. Camí Can Servitge 

       

  T O T A L .. 1.274.700,51    

 
PRESSUPOST 2003      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2003      

ESTAT DE DESPESES      

SUPLEMENTS DE CRÈDIT       

       

Partida Denominació Crèdit 
actual  

Augment Baixa Crèdit 
definitiu 

Causes 

463.0.489 Comunicació Social i Participació Ciutadana.- Altres 
transferències 

40.000,00 55.000,00  95.000,00 Conveni entre Ajuntament i 
Federació AAVV Manresa 

463.0.489.05 Comunicació Social i Participació Ciutad.- Plans 
Dinamització Comunit.  

164.500,00  55.000,00 109.500,00 Atendre partida 463.0.489 

452.1.625 Instal.lacions Esportives.- Mobiliari i estris 14.268,00 9.000,00  23.268,00 Reposició porteries de futbol i 
instal.lació circuit footing. 

533.0.210 Medi rural, agrari i forestal.- Infrastructura i béns 
naturals 

12.000,00 31.122,50  43.122,50 Subvenció actuacions 
Prog.Conserv.Lleres 
Catalunya 

432.3.632 Parcs i Jardins.- Edificis i altres construccions 9.500,00 9.500,00  19.000,00 Consignació insuficient 

452.1.622 Instal.lacions Esportives.- Edificis i altres 
construccions 

123.000,00 120.000,00  243.000,00 Consignació insuficient 

       

   224.622,50 55.000,00   

 
El senyor Canongia i Gerona exposa, com ja ho va fer a la Comissió informativa, que 
aquest és el canvi de partides que serveix per acumular els crèdits de l’any anterior, 
per passar-los a aquest exercici. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 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. 
 
6.1.7 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ARTICLES DE 

DETERMINADES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 12 de febrer 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“L'entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, suposa la 
modificació de tots els impostos locals regulats en la mateixa, és a dir, l’Impost sobre 
Béns Immobles, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Igualment, la llei introdueix algunes modificacions en l’àmbit de les taxes 
(principalment pel que fa referència a la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament) així 
com en el de la recaptació dels tributs. 
 
D’altra banda, l'entrada en vigor de la llei 48/2002, de 24 de desembre, del cadastre 
immobiliari, suposa una nova regulació dels conceptes cadastrals de bé immoble i de 
titular cadastral i també dels procediments d’incorporació de béns immobles al 
cadastre i de la valoració cadastral en general que afecten, especialment, a la 
regulació de l’impost sobre béns immobles i la seva gestió. 



 51

 
És per això que es fa necessària l’adaptació de les ordenances fiscals a la nova 
normativa, alhora que es possibilita la introducció de diversos beneficis fiscals 
potestatius en els tributs locals en l’àmbit del municipi de Manresa. 
 
Vistos els informes emesos per la Cap de Secció d'Hisenda. 
 
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 següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances 
Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen: 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 
ARTICLE 2 
 
1. El fet imposable d’aquest impost està constituït per la titularitat dels drets següents 

sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques 
especials: 

 
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 

públics a què es trobin afectes. 
b) D’un dret real de superfície. 
c) D’un dret real d’usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 

 
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits a l’apartat 

anterior per l’ordre que en ell hi ha establert determinarà la no subjecció de 
l’immoble a la resta de modalitats que en el mateix es preveuen. 

 
ARTICLE 3 
 
1. Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de 

béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els 
definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 

 
2. El caràcter rústic o urbà de l'immoble dependrà de la naturalesa del sòl. Així, es 

considerarà sòl de naturalesa urbana el classificat pel planejament urbanístic com 
a urbà, el que, de conformitat amb la D.A. 2a de la llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre 
règim del sòl i valoracions urbanes, tingui la consideració d’urbanitzable i el que 
reuneixi les característiques contingudes a l’article 8 de la llei esmentada. 
Tindrà la mateixa consideració el sòl en què es pugui exercir facultats 
urbanístiques equivalents a les anteriors segons la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
3. S’exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integri els béns 

immobles de característiques especials. 
 
ARTICLE 4 
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1. S’entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no sigui de naturalesa urbana 
conforme al que es disposa a l’apartat 4 anterior, ni estigui integrat en un bé 
immoble de característiques especials. 

 
2. Tindran la consideració de béns immobles de característiques especials els 

compresos en els grups següents: 
 

a) Els destinats a la producció d’energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i 
les centrals nuclears. 

b) Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les 
destinades exclusivament a reg. 

c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge. 
d) Els aeroports, i ports comercials. 

 
ARTICLE 5 
 
No estan subjectes a l’impost: 
 
1. Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic 

marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 
 
2. Els béns immobles propietat de l’Ajuntament de Manresa següents: 
 

- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 

l’Ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 

- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 

 
ARTICLE 6 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones 

naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la llei general 
tributària que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet 
imposable d’aquest impost. 

 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix bé 
immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que 
hagi de satisfer el cànon més gran. 
 

2. Els contribuents o substituts del contribuent podran repercutir la càrrega tributària 
suportada conforme a les normes de dret comú. 
 
L'Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en aquells que, 
no reunint la condició de subjectes passiu del mateix, facin ús dels seus béns 
demanials o patrimonials mitjançant contraprestació. 

 
ARTICLE 7 
 
1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 

constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte 
d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària 
en els termes que preveu l’article 41 de la llei General Tributària. 
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2. Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves 
participacions respectives, els copartíceps o cotitulars de les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la llei general tributària, si figuren inscrits com a tals al 
Cadastre immobiliari. 

 
Apartat 3 sense modificació 
 
ARTICLE 8 
 
Estan exempts d’aquest impost els béns immobles següents: 
 
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats autònomes o de les Entitats 

locals, estiguin directament afectats a la seguretat ciutadana i als serveis 
educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional. 

b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna. 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’estat Espanyol i 

la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de col·laboració subscrits en virtut del que es 
disposa a l’article 16 de la Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola 
e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis 

internacionals en vigor, i a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers 
destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes 
oficials. 

f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent 
determinades reglamentàriament, el principal aprofitament de les quals sigui la 
fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbrat sigui la pròpia o normal de 
l’espècie de què es tracti. 

g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils, i els edificis situats en aquests, que 
estigui dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable 
per a l’explotació de les línies esmentades. 
No estan exempts, per tant, els establiments d’hostaleria, espectacles, comercials 
i d’esbarjo, les cases destinades a habitatge dels empleats, les oficines de la 
direcció ni les instal·lacions fabrils. 

h) Els béns urbans amb una quota líquida inferior a 3,61 euros. 
i) Els béns rústics en què, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent 

a la totalitat dels seus béns rústics situats al municipi sigui inferior a 3,61 euros.  
j) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, 

total o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a 
l’ensenyament concertat. 

k) Els declarats expressament i individualitzada monument o jardí històric d’interès 
cultural, mitjançant Reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, i inscrits en el registre general a què fa referència el seu 
article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol; i els compresos en les 
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l’esmentada Llei.  
Aquesta exempció no serà d’aplicació a tots els béns urbans ubicats dins del 
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques, llocs i conjunts històrics, 
globalment integrats en els mateixos, si no exclusivament a aquells que reuneixin 
les condicions següents:  
 
- En zones arqueològiques, els béns inclosos com a objecte d’especial 

protecció en l’instrument de planejament urbanístic a què fa referència l’article 
20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.  
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- En llocs o conjunts històrics, els béns que comptin amb una antiguitat igual o 
superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el RD 
2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per 
al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació 
urbana com a objecte de protecció integral en els termes previstos en l’article 
21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

 
l) La superfície de les muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o 

regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics 
aprovats per l’administració forestal. 

 
Aquesta exempció tindrà una durada de 15 anys, comptats a partir del període 
impositiu següent a aquell en què es realitzi la sol·licitud. 

 
m) Els immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que 

estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a 
explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost sobre Societats. 

 
ARTICLE 9.  
 
a) Tindran dret a una bonificació del 90% en la quota de l’impost, els immobles que 

constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a obra 
nova, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

 
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període següent a 
aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, 
sempre i quan durant aquest període es realitzin obres de construcció o 
urbanització efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes 
impositius. 

 
Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de complir aquests 
requisits: 

 
1. Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció o 

promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat o 
del rebut de l’impost sobre activitats econòmiques, si la societat no hi està 
exempta. 

 
2. Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de 

l’immobilitzat del sol·licitant, mitjançant certificat de l’administrador de la 
societat, o fotocòpia del darrer balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de 
l’impost sobre societats. 

 
3. Formular la sol·licitud de bonificació abans de l’inici de les obres. 

 
b) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, durant els 

tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la calificació definitiva, els 
habitatges de protecció oficial i els que en puguin resultar equiparables, de 
conformitat amb la normativa de la Generalitat de Catalunya. 

 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà fer-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de durada 
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de la mateixa, i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell 
en què es sol·liciti. 

 
c) Tindran dret a una bonificació addicional del 50% de la quota íntegra de l’impost 

els habitatges de protecció oficial que haguessin gaudit de la bonificació establerta 
a l’apartat anterior, durant els tres períodes impositius següents a la finalització de 
la bonificació esmentada. 

 
d) Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els béns 

rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els 
termes establerts a la llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives. 

 
e) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost aquells 

subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa. 
 
Aquesta bonificació s’aplicarà únicament a l’habitatge que constitueixi la 
residència habitual de tots els membres de família nombrosa, i es concedirà a 
petició de l’interessat, a la qual s’haurà d’acompanyar una còpia del títol que 
l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
La bonificació s’atorgarà, si escau, per al període de vigència del títol de família 
nombrosa i tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell en què es 
sol·liciti. 

 
ARTICLE 10 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns 

immobles. 
 

Aquest valor cadastral es determinarà de conformitat amb els criteris i 
procediment establert per la llei 48/2002, de 23 de desembre, del cadastre 
immobiliari i per les normes que la desenvolupin. 
 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els 
casos i de les maneres previstos a la llei reguladora de les Hisendes locals i a la 
llei del cadastre immobiliari esmentada. 

 
2. En tant no es dugui a terme en aquest municipi un nou procés de valoració 

col·lectiva de caràcter general, la base liquidable serà el resultat d’aplicar, si 
escau, en la imposable, les reduccions establertes per la llei 53/1997, de 27 de 
novembre, per la qual es modifica parcialment la llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
3. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la 

tramitació de procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de 
discrepàncies o inspecció cadastral. 

 
En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la 
liquidació tributària corresponent. 

 
ARTICLE 11 
 
Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran: 
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1. Per als béns urbans, el 0,975% (zero amb nou-cents setanta-cinc per cent) 
 
2. Per als béns rústics, el 0,491% (zero amb quatre-cents noranta-u per cent) 
 
3. Per als béns de característiques especials, el 0,975% (zero amb nou-cents 

setanta-cinc per cent) 
 
ARTICLE 12 
 
1. La quota íntegra de l’impost serà la resultant d’aplicar a la base liquidable el tipus 

de gravamen que correspongui segons la naturalesa del bé. 
 
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 

bonificacions previstes a l’article 9 d’aquesta ordenança. 
 
ARTICLE 13 
 
Es modifica l'apartat 3, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació 

davant el Cadastre immobiliari tindran efectivitat en el període impositiu 
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. 

  
ARTICLE 14 
 
S’afegeix l’apartat 3 
 
L'Ajuntament posarà en coneixement del Cadastre els fets, actes o negocis 
susceptibles de generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats d’actuacions 
per a les quals s’hagi atorgat la corresponent llicència o autorització municipal. 
 
ARTICLE 15 
 
S’afegeix l’apartat 4 
 
L'Ajuntament agruparà en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest 
impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics.  
 
ARTICLE 16 
 
Es deroguen els apartats 2 i 3, i l’apartat 4 passa a ser l’apartat 2. 
 
1. Per gaudir dels beneficis fiscals previstos als apartats j), k), l) i m) de l’article 8 i a 

l’article 9, els subjectes passius hauran de presentar la corresponent sol·licitud, 
acompanyant els documents acreditatius del compliment dels requisits que donen 
dret a l’exempció. 

 
ARTICLE 18 
 
S'afegeix un paràgraf amb el redactat següent: 
 
Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el 
període voluntari de cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i 
quan el venciment de l'últim pagament es produeixi dins l'any corrent. 
Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia. 
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Disposició transitòria primera 
 
Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en 
aquest impost per aquells supòsits no contemplats en els article 8 i 9 d'aquesta 
ordenança. 
 
Disposició transitòria segona 
 
La bonificació establerta a la lletra c) de l’article 9 serà d’aplicació també als béns 
immobles que durant l’exercici 2002 haguessin gaudit de l’exempció contemplada a la 
lletra b) del mateix article.  
 
Disposició transitòria tercera 
 
Per a l’exercici 2003, la sol·licitud de la bonificació prevista a l’apartat e) de l’article 9 
podrà presentar-se fins un mes després de l’acabament del període voluntari de 
cobrament del rebut corresponent. 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
1. La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de 

gener de 2003, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
2. El règim de comunicacions previst a l’apartat 3 de l’article 14 no entrarà en vigor 

fins que per part de la Direcció General del Cadastre s’estableixin els termes i 
condicions en què aquestes comunicacions s’han de dur a terme, tal i com es 
disposa a l’article 5.2.b) de la llei 48/2002, de 23 de desembre, del cadastre 
immobiliari. 

 
En cas que aquestes condicions impliquin modificacions substancials en els 
procediments o aplicacions informàtiques actualment vigents en aquest 
Ajuntament, aquest règim de comunicacions no entrarà en vigor fins que no sigui 
possible dur-lo a terme amb les suficients garanties de compliment adequat.   

 
ORDENANÇA NÚM. 2 

DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
ARTICLE 3 
 
Es modifiquen els apartats 1 i 2 
 
1.Estaran exempts d'aquest impost: 
 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, les Comunitats Autònomes i entitats locals 
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 

 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 

diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin 
súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de 
reciprocitat en la seva extensió i grau. 
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu u oficina a 
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 
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c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del què es disposa en tractats o 
convenis internacionals. 

 
d) Les ambulàncies i resta de vehicles directament destinats a l'assistència 

sanitària o al trasllat de ferits i malalts. 
 
e) Els vehicles per persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A 

de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Real decret 
2822/1998, de 23 de desembre. 

 
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per 
al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà, en tant es mantinguin 
aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb 
discapacitat com als destinats al seu transport. 
 
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran 
aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un 
vehicle simultàniament. 

 
Es consideren persones amb minus-vàlua les que tinguin aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33%. 

 
f) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de 9 
places, inclosa la del conductor. 

 
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de Cartilla 

d'inspecció Agrícola. 
 
2. Per tal de poder gaudir de les exempcions previstes als apartats e) i g) de l’apartat 

anterior els interessats hauran d’instar la seva concessió, indicant les 
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 

 
Un cop declarada l'exempció Per l'ajuntament, s'expedirà un document acreditatiu 
de la seva concessió. 
 
a) Per a poder gaudir de l'exempció a què es refereix el segon paràgraf de la 

lletra e) de l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar la documentació 
següent: 
 
- Permís de circulació del vehicle 
- Fitxa d’inspecció tècnica del vehicle 
- Justificació del grau de minus-vàlua de la persona a nom de la qual està 

matriculat el vehicle, aportant el certificat emès per la Generalitat de 
Catalunya. 

- Manifestació relativa a la destinació per a ús exclusiu del vehicle pel 
minusvàlid. 

 
b) En el cas de l'exempció prevista al primer paràgraf de la lletra g), el sol·licitant 

haurà d'aportar la documentació següent: 
 

- Permís de circulació. 
 
- Cartilla d'inspecció agrícola, certificat d'inscripció al registre de vehicles 

agrícoles o  document anàleg. 
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ARTICLE 10 
 
S'afegeix un apartat 5, amb la redacció següent: 
 
5. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el 

període voluntari de cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre 
i quan el venciment de l'últim pagament es produeixi dins l'any corrent. 
Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia. 

 
Disposició transitòria primera 
 
Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en 
aquest impost per aquells supòsits no contemplats en l'article 3 d'aquesta ordenança. 
 
Disposició transitòria segona 
 
Per a l’exercici 2003, la sol·licitud de la bonificació prevista a l’apartat 1, lletra e) de 
l’article 3 podrà presentar-se fins un mes després de l’acabament del període voluntari 
de cobrament del rebut corresponent. 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2003, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació.  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3,  
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 

OBRES 
 
ARTICLE 3 
 
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuents, les persones 

físiques, persones jurídiques o entitats de l'article 33 de la llei 230/1963, de 28 de 
desembre, General Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació 
o obra, siguin o no propietaris de l'immoble sobre el qual aquella s'hi realitzi. 

 
Als efectes previstos al paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
seva realització. 

 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 

passiu contribuent tindran la consideració de subjectes passius substituts del 
mateix els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, 
instal·lacions o obres. 

 
El substitut del contribuent podrà exigir del contribuent l'import de la quota 
tributària satisfeta. 

 
ARTICLE 4 
 
1. La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra, i s'entén com a tal, a aquests efectes, el cost 
d'execució material d'aquella. 
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No formen part de la base imposable l'impost sobre el valor afegit i resta 
d'impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i resta de 
prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb 
la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el 
benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, 
estrictament, el cost d'execució material. 

 
2. La quota íntegra de l'impost resulta d'aplicar a la base imposable el tipus de 

gravamen. 
 
3. El tipus de gravamen serà del dos amb setanta-vuit per cent (2,78 %). 
 
4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, 

malgrat que no es disposi de la llicència corresponent. 
 
ARTICLE 4-bis 
 
6. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost les construccions, 

instal·lacions o obres en les qual s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o 
elèctric de l'energia solar per a autoconsum. 

 
L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per a la 
producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 
homologació de l'Administració competent. 
 
La base imposable sobre la qual s'aplicarà aquesta bonificació serà la 
corresponent al cost d'execució material de la instal·lació dels sistemes esmentats, 
exclusivament. 
 
La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si 
escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 

 
7. Gaudiran d'una bonificació del 50% les construccions, instal·lacions o obres 

referents als habitatges de protecció oficial. 
 

Els interessats hauran d'aportar amb la seva sol·licitud documentació acreditativa 
d'haver sol·licitat la qualificació d'habitatges de protecció oficial davant la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En el moment de practicar la declaració definitiva de l'impost, s'haurà d'acreditar 
l'obtenció de la cèdula de qualificació definitiva. En cas que s'hagi denegat 
aquesta cèdula, l'ajuntament practicarà liquidació complementària de l'impost 
respecte de la quantitat bonificada, i dels interessos de demora que s'escaiguin, 
pel gaudi indegut de la bonificació. 
 
La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si 
escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 
 

8. Gaudiran d'una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions o obres que 
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. 

 
No tindran dret a aquesta bonificació les obres, construccions o instal·lacions a les 
quals els siguin d'aplicació les prescripcions contingudes al Decret de la 
Generalitat de Catalunya núm. 135, de 24 de març de 1995, de desplegament de 
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la Llei sobre promoció de l'accessibilitat, supressió de barreres i aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 
 
La base imposable sobre la qual s'aplicarà aquesta bonificació serà la 
corresponent exclusivament al cost d'execució material de les obres esmentades. 
 
La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si 
escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 

 
9. Per tenir dret a les bonificacions regulades als apartats 6, 7 i 8 d'aquesta 

ordenança, els subjectes passius hauran de sol·licitar-les en el termini d'un mes 
comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència, o bé fins a l'atorgament de 
la mateixa si aquest termini fos major. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, 

REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
ARTICLE 2 
 
1. Constitueix el fet imposable d'aquest impost l'increment de valor que experimentin 

els terrenys urbans i els integrats en béns immobles classificats com de 
característiques especials a efectes de l’impost sobre béns immobles i que es posi 
de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol 
títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del 
domini sobre els terrenys esmentats.  
 
En conseqüència, queden compresos entre aquests actes i contractes la compra-
venda; la permuta; la constitució d'emfiteusis o l'establiment, transmissió i 
redempció de censos amb domini; la donació; la successió testada o intestada; la 
constitució, transmissió i extinció dels drets reals d’usdefruit, superfície, ús i 
habitació; les aportacions socials; les cessions, adjudicacions o donacions en 
pagament; les adjudicacions judicials o administratives; les assignacions de bona 
fe i qualsevol altra transmissió de naturalesa semblant. 

 
Apartats 2, 3 i 4 sense modificació. 
 
ARTICLE 3  
 
1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els 

terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'impost sobre béns 
immobles.  

 
En conseqüència, està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys 
que hagin de tenir la consideració d'urbans, a efectes de l'impost esmentat, amb 
independència que estiguin o no contemplats com a tals al Cadastre o al padró de 
l'impost sobre béns immobles. 

 
2. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets 

realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es 
verifiquen al seu favor com a pagament d'aquests, i les transmissions que es facin 
als cònjuges com a pagament dels seus havers comuns. 

 
3. Tampoc no es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de 

béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del 
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compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 
4. No s'acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys urbans o integrats 

en béns immobles classificats com de característiques especials derivades 
d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, 
aportacions de branques d'activitat o aportacions no dineràries especials a 
excepció dels terrenys que s'aportin a l’empara del que preveu l'article 108 de la 
llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, quan no estiguin 
integrats en una branca d'activitat. 

 
5. No s’acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys urbans o 

integrats en béns immobles de característiques especials que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una 
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de 
la llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i el real decret 1251/1999, de 16 de 
juliol, sobre societats anònimes esportives. 

 
6. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entendrà que el nombre 

d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha 
interromput per causa de la transmissió de les operacions citades als apartats 2, 
3, 4 i 5. 

 
ARTICLE 4 
 
Tindrà la consideració de sòl de naturalesa urbana el classificat pel planejament 
urbanístic com a urbà, el que, de conformitat amb la D.A. 2a de la llei 6/1998, de 13 
d’abril, sobre règim del sòl i valoracions urbanes, tingui la consideració d’urbanitzable i 
el que reuneixi les característiques contingudes a l’article 8 de la llei esmentada. 
 
Tindrà la mateixa consideració el sòl en què es pugui exercir facultats urbanístiques 
equivalents a les anteriors segons la legislació de la Generalitat de Catalunya 
 
ARTICLE 5 
 
Es deroguen els antics apartats a) i c), i es renumera la resta. 
 
ARTICLE 6 
 
Es modifiquen els apartats a i b i s’afegeix el nou apartat h). Els apartats c), d), e), f) i 
g) no es modifiquen. 
 
Estaran exempts d’aquest impost els increments de valor corresponents quan 
l’obligació de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 
a) L’Estat, la Comunitat Autònoma i les entitats locals a les quals pertanyi el municipi 

de Manresa, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret 
públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les esmentades 
entitats locals. 

 
b) El municipi de Manresa i la resta d’entitats locals integrades o en les quals 

s’integri, així com les seves respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg 
als organismes autònoms de l’Estat. 
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h) Les persones o entitats que compleixin els requisits establerts a la llei 49/2002, de 
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, en els termes establerts en la llei esmentada. 

 
ARTICLE 9 
 
1. En les transmissions de terrenys, el seu valor en el moment d’acreditació de 

l’impost serà el que tingui fixat en aquell moment als efectes de l’impost sobre 
béns immobles. 

 
2. Tindran el caràcter de liquidacions provisionals les que es practiquin en base a 

uns valors cadastrals que no reflecteixin modificacions de planejament aprovades 
amb posterioritat a l’aprovació de la ponència de valors. En aquests casos, en la 
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys fixat per la Gerència Territorial 
del Cadastre, referint aquest valor al moment de l’acreditació. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 

REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
 
 
ARTICLE 11 
 
S'afegeix un paràgraf amb el redactat següent: 
 
Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el 
període voluntari de cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i 
quan el venciment de l'últim pagament es produeixi dins l'any corrent. 
Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia. 
 
Disposició final 
 
La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2003, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
ARTICLE 5 
 
Estan exempts de l’impost: 
 
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, així com els Organismes 

autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les 
comunitats autònomes i de les entitats locals. 

 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 

durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi 
l’activitat. 
 
No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els 
supòsits següents: 
 
1r. Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat. A 

aquests efectes, s’entendrà que les activitats econòmiques s’han 
desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat en els supòsits següents: 
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a) En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
 
b) En les transformacions de societats. 
 
c) Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídico-tributària del titular 

d’una activitat, si l’anterior manté una posició de control sobre la nova 
entitat o sobre el patrimoni afecte a l’activitat. 

 
d) Quan els membres d’una entitat de l’article 33 de la llei General 

Tributària que vagi a continuar l’exercici d’una activitat preexistent 
siguin, majoritàriament, els mateixos que formaven part de l’entitat que 
venia exercint aquesta activitat, o entre aquests i aquells existeixin 
vincles familiars per línia directa o col·lateral fins a segon grau. 

 
2n. Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant 

activitats empresarials subjectes al mateix, en els casos següents: 
 

a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost. 
 
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es 

venia exercint. 
 
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de 

l’activitat que ja es venia realitzant. 
 
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la 

realització de l’activitat per la qual es venia tributant. 
 
C) Els subjectes passius següents: 
 

- Les persones físiques 
 
- Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les 

entitats de l’article 33 de la llei general tributària que tinguin un import net de la 
xifra de negocis inferior a 1.000.000 de euros 

 
- Els contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents que operin a 

Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net 
de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 euros. 

 
A efectes de la determinació de la xifra de negocis, es tindran en compte les 
regles previstes a l'article 83.1.c) de la llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades a la llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. 

 
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament, en tots els 

seus graus, finançats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les Entitats Locals, o per Fundacions declarades benèfiques o 
d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus els quals, 
sense tenir ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si 
facilitessin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestessin els 
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serveis de mitja pensió o internat i malgrat que, per excepció, venguin al mateix 
establiment el producte dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre 
que l'import de dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es 
destini, exclusivament, a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de 
l'establiment. 

 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 

ànim de lucre, en les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i 
ocupacional, que es realitzin per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela 
de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les 
esmentades finalitats sempre que l'import de venda, sense utilitat per a cap 
particular o terceres persones, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres 
matèries o al sosteniment de l'establiment. 

 
G) La Creu Roja Espanyola. 
 
H) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats 

o convenis internacionals. 
 
I) Les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, per les seves explotacions econòmiques exemptes de 
l'Impost sobre societats. 

 
ARTICLE 5-bis 
 
Sobre la quota de l'impost s'aplicarà, en tot cas, la bonificació següent: 
 
Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions de les mateixes i 
les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la llei 20/1990, 
de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
ARTICLE 8 
 
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes i la instrucció de l’impost, 
aprovades pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre i 1259/1991, 
de 2 d’agost, de conformitat amb els preceptes continguts a la llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals i en aquesta ordenança, així com en les 
disposicions que les complementin i desenvolupin, i els coeficients establerts als 
articles 9 i 10 d’aquesta ordenança, així com les bonificacions que es puguin establir. 
 
ARTICLE 9 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 87 de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals, sobre les quotes mínimes municipals resultants de l’aplicació de les tarifes i la 
instrucció de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en 
funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu. 
 
Aquest coeficient es determinarà de conformitat amb el quadre següent: 
 

Import net de la xifra de negoci (euros) Coeficient 

Des de  1.000.000,00 fins 5.000.000,00  1,29 
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Des de  5.000.000,01 fins 10.000.000,00  1,30 

Des de  10.000.000,01 fins 50.000.000,00  1,32 

Des de  50.000.000,01 fins 100.000.000,00  1,33 

Més de  100.000.000,00   1,35 

Sense xifra de negoci 1,31 
 
Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import net de 
la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats 
econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb el que preveu l'article 
83.1.c) de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El coeficient corresponent a “Sense xifra de negoci” s’aplicarà en els casos següents: 
 
a) Per a la determinació de la quota ponderada corresponent a activitats realitzades 

per subjectes passius no residents sense establiment permanent. 
 
b) En aquells casos en què l’ajuntament no disposi d’aquesta dada per causes 

imputables al subjecte passius. Quan aquest faciliti aquesta informació, es 
practicarà la regularització corresponent. 

 
c) En els casos en què així ho estableixi una norma legal. 
 
ARTICLE 10 
 
1. Les quotes resultants de l’aplicació del coeficient de ponderació regulat a l’article 

anterior s’incrementaran mitjançant l’aplicació de l’escala d’índexs següent, en 
funció de la situació física de l’establiment dins del terme municipal, i de la 
categoria o sector en què radiquin. 

 

Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada 

Categoria 1a 2a 3a 

Índex aplicable 2,12 1,84 1,70 
 

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren 
a l’annex únic a aquesta ordenança. 
 
Apartats 2 i 3 sense modificació 
 
ARTICLE 14 
 
1. Els subjectes passius interessats a gaudir d'algun dels beneficis fiscals previstos 

en aquesta ordenança, ho hauran de sol·licitar expressament en formular la 
corresponent declaració d'alta a la matrícula. Queden exceptuats d'aquesta 
obligació els subjectes passius a què fan referència les lletres A), C), D), G) de 
l'article 5 d'aquesta ordenança. 
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Apartat 2 sense modificació. 
 
ARTICLE 16 
 
S'afegeix un paràgraf amb el redactat següent: 
 
Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el 
període voluntari de cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i 
quan el venciment de l'últim pagament es produeixi dins l'any corrent. 
Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia. 
 
Disposició transitòria primera 
 
Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en 
aquest impost per aquells supòsits no contemplats en l'article 5 d'aquesta ordenança. 
 
Disposició transitòria segona 
 
Es deroga l'apartat primer 
 
Disposició transitòria tercera 
 
Es deroga 
 
Disposició final 
 
La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2003, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DERIVATS DE LES RESERVES 
DE LA VIA PÚBLIC PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS 

EDIFICIS I SOLARS A TRAVÉS D ELES VORERES I LES RESERVES PER 
APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 

TOTA MENA. 
 
ARTICLE 14 
 
S'afegeix un apartat 6 amb el redactat següent: 
 
6. En el cas previst a l'apartat 3 anterior, es podran sol·licitar fraccionaments o 

ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de cobrament i sense 
l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament 
es produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les condicions de 
la dispensa de la garantia. 

 
Disposició final 
 
La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2003, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, 
VELES, PUBLICITAT I D'ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A 

ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS 
O DE SERVEIS 

 
 
ARTICLE 12 
 
S'afegeix un apartat 5 amb el redactat següent: 
 
5. En el cas previst a l'apartat 2 anterior, es podran sol·licitar fraccionaments o 

ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de cobrament i sense 
l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament 
es produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les condicions de 
la dispensa de la garantia. 

 
Disposició final 
 
La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2003, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, 

DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA 
AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS 

 
Es deroguen l'apartat 1 de l'article 7 i l'article 16. 
 
SEGON: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de 
subministrament, amb el redactat següent: 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA NÚM. 42 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 

 
ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l'exacció 
 
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i, específicament, l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15 i 19 
de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitaments 
especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès 
general o afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com a tribut objectiu i 
propi de l'Ajuntament de Manresa. 
 
ARTICLE 2. Fet imposable.  
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1. Constitueixen el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa o els 
aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals a favor d'empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar 
els serveis de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres 
mitjans de comunicació, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, i, en general, 
de qualsevol altre subministrament que requereixi la utilització de xarxes o 
instal·lacions que materialment ocupin el subsòl, volada o sòl de les vies públiques 
municipals 

 
2. Es consideraran prestats en el terme municipal tots els serveis que, per la seva 

naturalesa, requereixin la utilització, gaudi o aprofitament del subsòl, vol o sòl de 
les vies públiques municipals, fins i tot si la seva facturació es realitza a persones 
o entitats residents o domiciliades en altres municipis. 

 
ARTICLE 3. Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passiu de la taxa d'interès general o que afectin a la generalitat o 

una part important del veïnat, que utilitzin o aprofitin especialment el subsòl, vol o 
sòl de les vies públiques municipals. En particular, tenen aquesta consideració les 
empreses explotadores dels subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia 
fixa i altres anàlegs, així com les empreses que exploten les xarxes de 
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, i, en general, de 
qualsevol altra subministrament que requereixi la utilització de xarxes o 
instal·lacions que materialment ocupin el subsòl, volada o sòl de les vies públiques 
municipals. 

 
2. Tenen la consideració d'empreses explotadores de serveis de subministrament les 

empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
Per tant, són subjectes passius d'aquesta taxa les empreses explotadores de 
serveis de subministraments, tant si són titulars de les xarxes o instal·lacions a 
través de les quals s'efectuen els subministraments, com si accedeixen a les 
mateixes en virtut de drets d'ús, accés o interconnexió. 

 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del 

subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 
37 a 41 de la Llei 230/1963, general tributària.  

 
2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats o entitats en general, en 
els supòsits i amb l’abast que s’assenyala en l’article 40 de la Llei general 
tributària.  

 
ARTICLE 5. Base imposable 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o 

volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudi de 
l'aprofitament especial del domini públic municipal, la base imposable està 
constituïda per la xifra d'ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui 
anualment en el terme e municipal. 

 
Els subjectes passius contemplats en aquest apartat han de computar entre els 
ingressos bruts procedents de la seva facturació les quantitats percebudes en 
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concepte de drets d'accés o interconnexió que correspongui a les xarxes 
esmentades. 
 

2. Quan per al gaudi de l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat anterior, el 
subjecte passiu hagi d'utilitzar la xarxa que pertanyi a un tercer, la base imposable 
de la taxa estarà constituïda per la xifra d'ingressos bruts obtinguts anualment al 
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d'abonar al propietari de la 
xarxa, per la utilització de la mateixa. 

 
3. Als efectes previstos als apartats anteriors, s'entendrà per ingressos procedents 

de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada 
terme municipal. 

 
En tot cas, formaran part dels ingressos bruts esmentats tant els derivats del 
serveis de subministrament en si mateix considerats com el que corresponguin a 
altres serveis accessoris o connectats amb ells, inclosos els procedents de 
lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i 
substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o 
dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats, i, en general, tots 
aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis 
resultants de l'activitat pròpia de les empreses subministradores. 
 
No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 
que gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l'entitat que és subjecte passiu de 
la taxa. 

 
4. Les taxes regulades en aquesta ordenança, exigibles a les empreses o entitats 

assenyalades a l'article 3, punts 1 i 2 d'aquesta ordenança, són compatibles amb 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i amb altres taxes establertes o 
que pugui establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d'activitats 
de competència local, de les quals les empreses mencionades hagin de ser 
subjectes passius. 

 
Queda exclosa, pels subjectes passius d'aquesta taxa, l'exacció d'altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït al sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques. 

 
ARTICLE 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa és, en tot cas, i sense excepció, l'1,5% de la base imposable 

definida a l'article 5 d'aquesta ordenança. 
 
2. Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil queden excloses del 

règim de determinació de la quota tributària previst en aquest article i l'anterior. 
 
ARTICLE 7. Deteriorament del domini públic 
 
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el 

deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el 
seu import. 
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2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a 
favor de l’Ajuntament.  

 
3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia 

sol·licitud de l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la 
correcta execució dels treballs de reposició o reparació. Si es consideraven 
deficients els treballs, s’efectuaran directament per l’Administració i el seu cost 
anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les obres resultés superior a 
l’import del dipòsit previ o la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència.   

 
4. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat 

igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.  
 
5. L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 

reintegraments a què es refereix aquest article.  
 
ARTICLE 8. Acreditament de la taxa 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'aprofitament 

especial del domini públic que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança. 
 
2. Quan els aprofitaments especials que constitueixen el fet imposable de la taxa es 

perllonguen més d'un exercici, l'acreditament de la taxa tindrà lloc el dia 1 de 
gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l'any 
natural. 

 
ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés 
 
1. S'estableix el règim d'autoliquidació. 
 
2. Els subjectes passius de la taxa hauran de presentar declaració-liquidació sobre 

els ingressos bruts procedents de la facturació obtinguts al municipi i fer efectiu el 
pagament en règim d’autoliquidació a les oficines de la Recaptació Municipal, en 
els terminis següents:  
 
a) Empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal 

durant l’exercici precedent superiors a VINT milions d'euros:  
 
Presentaran l’autoliquidació i faran l’ingrés abans de l’últim dia de cada 
període mensual, en relació als ingressos obtinguts durant el mes anterior.  

 
b) Empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal 

durant l’exercici precedent no superiors a VINT milions d'euros:  
 
Presentaran l’autoliquidació i faran l’ingrés dins el primer mes de cada 
trimestre, en relació als ingressos bruts obtinguts durant el trimestre anterior. 

 
3. Així mateix, hauran de presentar, dins el primer quadrimestre de cada any, 

declaració sobre el total d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant 
l’any anterior, acompanyada del compte d’explotació, llistat resum anual del 
número d’abonats, tarifes, energia consumida i facturació, detallant tots els 
ingressos, amb inclusió dels obtinguts en concepte de lloguer i conservació de 
comptadors i instal·lacions, escomeses, avaries, verificacions i qualsevol altre 
concepte facturat. Igualment, les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran 



 72

d'acreditar la quantitat satisfeta al propietari de les xarxes, per tal de justificar la 
minoració d'ingressos a què es refereix l'article 5.2 d'aquesta ordenança. 

 
Si la xifra d’ingressos és superior a la declarada d’acord amb l’apartat anterior, es 
farà efectiu el pagament de la diferència que correspongui a les oficines de la 
Recaptació municipal, al moment de presentar la declaració en règim 
d’autoliquidació. 

 
4. L’Administració municipal podrà inspeccionar, revisar i verificar les declaracions 

presentades i requerir de les empreses la presentació dels documents i dades que 
estimin convenients per a justificar l’exactitud de les xifres d’ingressos declarades.  

 
En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o 
impedeixin les comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar 
l’import de la taxa partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs 
adients, i practicarà liquidació provisionals d'ofici, de conformitat amb l'article 123 
de la Llei general tributària. 
 
Igualment, l'Ajuntament podrà practicar liquidació provisional d'ofici, quan els 
elements de prova que obrin en el seu poder posin de manifest la realització del 
fet imposable de la taxa, l'existència d'elements del mateix que no hagin estat 
declarats o l'existència d'elements determinants de la quantia del deute diferents 
als declarats. 

 
ARTICLE 10. Deure de col·laboració 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 111 de la Llei general tributària, les 
empreses titulars de les xarxes o instal·lacions que s'utilitzin per a l'explotació de 
serveis de subministrament en el terme municipal, hauran d'informar a l'Ajuntament, 
dins el primer quadrimestre de cada any o en el moment en què l'ajuntament així ho 
requereixi, sobre les relacions econòmiques que mantinguin amb altres empreses a les 
quals hagin de proporcionar l'accés o interconnexió, en quan tinguin transcendència a 
efectes de la present taxa. 
 
ARTICLE 11. Recaptació i inspecció 
 
La recaptació i inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la 
determinació de les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb 
la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions 
que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2003, i 
continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
TERCER: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels 
carrers de la ciutat a efectes de l’aplicació de l'impost sobre activitats econòmiques 
que tot seguit es relacionen i que figurarà com a annex a l'ordenança núm. 15, 
reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques: 
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PRIMERA CATEGORIA 
 
011504  CA ALVAR AALTO / COMERCIAL 
010001  CA d' ALFONS XII / LLISACH - PLANA DE L'OM (DRETA) 
010003  CA d' ALFONS XII / TALAMANCA - VILANOVA (ESQUERRA) 
017006  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / CA MUR. CARME - C. MULET (DRETA)  
017007  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / C. MULET - S. J. BTA. SALLE (DRETA) 
017008  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / S. JOAN BTA. SALLE A PERE III (DRETA) 
017003  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / MUR. S. DOMÈNEC - C. MULET (ESQ.) 
017001  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / CA CARRIÓ A CA BRUC (ESQUERRA) 
017005  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / PS PEREIII - CARRIÓ (ESQUERRA) 
017002  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / PS PERE III - BARCELONA (DRETA) 
017004  CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / C. MULET -PERE III (ESQUERRA) 
AV de les BASES DE Manresa  
060003  CA del BORN / FIUS I PALÀ - PLANA DE L'OM (DRETA) 
060002  CA del BORN / SANT DOMÈNEC - PLANA DE L'OM  
078002  CA de la CANAL / CA BORN - CA NOU (ESQUERRA) 
078001  CA de la CANAL / CA BORN - CA NOU (DRETA) 
083001  CA del CANONGE MULET / PERE III - A. GUIMERÀ 
088002  CA del CARDENAL LLUCH  / PS PERE III - P. FABRA (DRETA) 
088003  CA del CARDENAL LLUCH / PS PERE III - P. FABRA (ESQUERRA) 
089006  CR de CARDONA / MURALLA - MAGNET (ESQUERRA) 
089005  CR de CARDONA / MUR. S. DOMÈNEC - P. FABRA (DRETA) 
097001  CA de CASANOVA / 
905001  DISSEM. LA CULLA / EQUIPAMENT COMERCIAL CARREFOUR 
771531  DISSEM. TRULLOLS / ZONA TERCIÀRIA 1 
176003  PL d' ESPANYA / ESPAIS VERDS 
176001  PL d' ESPANYA / INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA 
176002  PL d' ESPANYA / CORREUS 
182001  PL de FIUS I PALÀ / 
226001  CA de JAUME I / PL CLAVÉ A MURALLA (ESQUERRA) 
226002  CA de JAUME I / PL CLAVÉ A MURALLA (DRETA) 
323003  CA MUR. S. DOMÈNEC / A. GUIMERÀ - CRA. CARDONA (DRETA) 
324002  CA MUR. DEL CARME / PL S. DOMÈNEC - MERCAT PUIG. (DRETA) 
324003  CA MUR. DEL CARME / DEL N. 16 A CRA. VIC (ESQUERRA) 
324008  CA MUR. DEL CARME / 9 / A. GUIMERÀ AL N. 18 
324005  CA MUR. DEL CARME / MERCAT PUIGMERCADAL E-7 
341001  CA NOU / PLANA DE L'OM - CANAL (ESQUERRA) 
341002  CA NOU / CANAL A MURALLA (ESQUERRA) 
341003  CA NOU / PLANA DE L'OM - MURALLA (DRETA) 
AV PAÏSOS CATALANS / 
366007  PS de PERE III / EQUIP. CASINO - CRIST REI (ESQUERRA) 
366004  PS de PERE III / CA MURALLA - CA À. GUIMERÀ (DRETA) 
366014  PS de PERE III / EQUIPAMENT KURSAAL 
366006  PS de PERE III / CAR. LLUCH - ARQ. OMS (ESQUERRA) 
366015  PS de PERE III / EQUIPAMENT CRIST REI 
366013  PS de PERE III / EQUIPAMENT TELEFÒNICA XANF. C.L. 
366005  PS de PERE III / MUR. S. DOMÈNEC - C. LLUCH (ESQ.) 
366016  PS de PERE III I / EQUIPAMENT CASINO 
366009  PS de PERE III / CANYELLES - PL. ESPANYA (DRETA) 
366090  PS de PERE III / N. 55 A CANVI EDIF. BE8 
366017  PS de PERE III / EDIFICI A.I.S.S. 
366080  PS de PERE III / UNITAT D'ACTUACIÓ 
366091  PS de PERE III / PS PERE III EDIFICABITAT BE8 
366001  PS de PERE III / N. 35 A PL ESPANYA (ESQUERRA) 
366008  PS de PERE III / A. GUIMERÀ - CANYELLES (DRETA) 
366002  PS de PERE III / ÀNGEL GUIMERÀ A N. 53 (ESQUERRA) 
366010  PS de PERE III / PL ESPANYA - PL 11 SETEMBRE (DRETA) 
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366019  PS de PERE III / PRIMER DE MAIG - ONZE SET. (ESQ.) 
373003  PL la PLANA DE L'OM  / VILANOVA - BORN (ESQUERRA) 
373001  PL la PLANA DE L'OM / NOU - BORN (DRETA) 
373002  PL la PLANA DE L'OM  / PIQUES - ALFONS XII (ESQUERRA) 
377001  CA de POMPEU FABRA / CARDONA - CARD. LLUCH (ESQUERRA) 
377002  CA de POMPEU FABRA / CARDONA - CARD. LLUCH (DRETA) 
471001  PL de SANT DOMÈNEC / BORN - NOU (DRETA) 
447005  CA de SANT MIQUEL / N. 22 FINS PLANA DE L'OM (DRETA) 
447003  CA de SANT MIQUEL / S. PERE - PLANA DE L'OM (ESQUERRA) 
359790  CA SENSE NOM N.2 / TRAM EDIFICABLE BE8 
518012  CR de VIC / MURALLA - INFANTS (DRETA) 
518017  CR de VIC / S. J. B. SALLE - PUIG. BAIX (ESQUERRA) 
518013  CR de VIC / EDIFICI INFANTS 
518018  CR de VIC / PUIGTERRÀ BAIX - SOL (ESQUERRA) 
518014  CR de VIC / EDIFICI INFANTS - FLORS MAIG (DRETA) 
518020  CR de VIC / MUR. CARME - S. J. BTA. SALLE (ESQ.) 
518016  CR de VIC / PG LLADÓ - PUIGTERRÀ DALT (DRETA) 
518021  CR de VIC / MUR. CARME - S. J. BTA. SALLE (ESQ.) 
518015 CR de VIC / FLORS MAIG - PG LLADÓ (DRETA) 
 
SEGONA CATEGORIA 
 
BUFALVENT 
 
CTRA. PONT DE VILOMARA.    DE RONDA MANRESA A FINAL SÒL URBÀ 
C. NARCÍS MONTURIOL  
C. DOCTOR FERRAN  
C. ESTEVE TERRADES  
C. JOSEP COMAS SOLÀ  
C. RAMON FARGUELL  
C. PAU MIRALDA  
C. PONS I ENRICH  
C. MIQUEL SERVET  
C. EDISON  
C. FERRAN CASABLANCAS  
 
ELS DOLORS 
 
C. CASTELLADRAL  
CTRA. VIC     DE PLAÇA PRAT DE LA RIBA A ROTONDA (ESQUERRA) 
 DE ROTONDA A C. CASTELLADRAL (ESQUERRA) 
C. MOIÀ  
C. SALLENT  
C. CASTELLTALLAT  
C. CASTELLFOLLIT  
C. CASTELLGALÍ  
C. NAVARCLES  
C. AVINYÓ  
C. ARTÉS  
AVDA. DELS DOLORS  
C. BERGA  
PÇA. PRAT DE LA RIBA  
AVDA. BASES DE MANRESA DE PRAT DE LA RIBA A VIA FF.CC. 
 
PUJADA ROJA 
 
CTRA. VIC    DE PRAT DE LA RIBA A PUJADA ROJA  (DRETA) 
C. PROL. SANT JOAN DE’N COLL  
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C. PUJADA ROJA DE SANT JOAN A PTGE. DEL FORN (ESQUERRA) 
PTGE. DEL FORN (ESQUERRA) 
C. SANT JOAN DE CTRA. DE VIC A PROL. SANT JOAN DE’N COLL 
 
EL GUIX 
 
EL GUIX     (ZONA BOMBERS) 
 
C. SANT JOAN DE’N COLL - SABADELL 
 
C. SANT JOAN DE’N COLL DE C. SANT CRISTÒFOL A C. ARQUITECTE MONTAGUT (DRETA) 
C. SANT CRISTÒFOL DE C. SANT JOAN DE’N COLL A C. ARQ. MONTAGUT (ESQUERRA) 
C. TRIETA DE C. SANT CRISTÒFOL A C. ARQUITECTE MONTAGUT 
C. ARQUITECTE MONTAGUT DE C. SANT CRISTÒFOL A C. SANT JOAN COLL (ESQUERRRA) 
C. SABADELL  
C. FONT DELS CAPELLANS DE C. SANT JOAN DE’N COLL A C. ARQUITECTE MONTAGUT 
 
PIRELLI 
 
C. TORROELLA  
AVDA. DE LA PIRELLI  
C. VILATORRADA  
C. MONISTROLET  
CAMÍ DEL SUANYA AVDA. PIRELLI A FINAL SÒL URBÀ  (DRETA) 
 
F. MORAGAS - PG. DEL RIU 
 
C. AUSIÀS MARC DE FRANCESC MORAGAS A DOS DE MAIG (DRETA) 
C. VICTOR BALAGUER DE DOS DE MAIG A BRUC (DRETA) 
C. RUBIÓ I ORS DE BRUC A MOSSÈN VALL (DRETA) 
C. FRANCESC MORAGAS DE PÇA. MIL·LENARI A AUSIÀS MARC (DRETA) 
C. DOS DE MAIG DE PÇA. MIL·LENARI A AUSIÀS MARC 
C. BRUC DE PASSEIG DEL RIU A VICTOR BALAGUER 
C. FOLCH I TORRES  
PASSEIG DEL RIU DE PÇA. MILLENARI A MURALLA ST. FRANCESC 
 
ELS COMTALS 
 
ZONA INDUSTRIAL  
 
TERCERA CATEGORIA 
 
Els restants carrers, trams de carrer o zones particularitzades que no figurin en la 
relació tindran la categoria tercera. 
 
QUART: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels 
articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi 
hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 
 
CINQUÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
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ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2003 i regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
El senyor Canongia i Gerona diu que aquest dictamen correspon a l’adequació de 
les Ordenances Fiscals per a aquest exercici a la nova Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovada a finals de l’any passat. 
Explica que aquesta Llei ha modificat els impostos i taxes que són competència dels 
ajuntaments, i que alguns d’ells estan pendents de posterior reglamentació i, per tant, 
no es pot actuar al respecte. 
Manifesta que, malgrat això, s’ha intentat arribar a tots aquells punts on la Llei permet 
arribar-hi. 
Agraeix profundament als Serveis Financers l’esforç que han fet, tant de formació 
accelerada, com de recerca d’informació, perquè el dictamen que avui es presenta al 
Ple tingui una certa coherència jurídica i no es produeixin entrebancs posteriors. 
Diu, en aquest sentit, que aconseguir en dos mesos actualitzar les Ordenances Fiscals 
de la ciutat, d’acord amb la nova normativa exigeix un gran esforç. 
A continuació, fa un detall dels impostos començant per l’ICIO (Impost de 
Construccions i Obres), respecte el qual diu que el projecte de Llei portava 
subsumides les llicències d’obres, per la qual cosa l'Ajuntament de Manresa va 
considerar convenient incrementar aquest impost en un 3 per 100, passant del 2,78 al 
2,88. Diu que, tenint en compte que el resultat final, un cop aprovada la Llei ha estat 
que les llicències d’obres no han quedat subsumides dins de l’ICIO, es torna al 
coeficient de l’any passat, general per a tota la ciutat, que és el 2,78. 
Quant a les bonificacions que permet realitzar la Llei, diu que s’aplicarà el 95 per 100 
en totes les obres que facin referència a les energies renovables; el 90 per 100 en 
totes les obres corresponents a l’adaptació d’habitatges per a persones 
discapacitades, entenent aquest concepte de manera àmplia, és a dir, persones amb 
mobilitat reduïda, supòsit dins del qual entrarien els ascensors. Diu, així mateix, que 
s’aplicarà el 50 per 100 de bonificació per als edificis de protecció oficial. 
Respecte a l’IBI (Impost de béns immobles) comenta que s’amplia la bonificació del 50 
per 100 en els edificis de protecció oficial en tres anys més, en el sentit que, en lloc de 
3 anys, com fins ara, seria de 6 anys de bonificació en els pisos de protecció oficial.  
Diu que també s’aplicarà el 50 per 100 de bonificació a les famílies nombroses, i 
afegeix que un cop estudiat el cens i el padró de l’IBI, creuant les dues dades, s’ha 
arribat a la conclusió teòrica que s’està arribant al voltant del 65 per 100 de les famílies 
nombroses de la ciutat. Entén, per tant, que tractant-se d’una bonificació bastant 
majoritària, té raó de ser a la ciutat de Manresa. 
Quant a l’impost sobre circulació de vehicles, diu que s’aplicarà una exempció del 100 
per 100 en el cas dels pertanyents a persones discapacitades, sempre que s’acrediti 
l’ús exclusiu d’aquestes persones. Aclareix que no només es tracta dels vehicles 
adaptats, sinó també d’aquells que serveixen per traslladar persones amb disminució, 
per tant, no és imprescindible que siguin conduïts per ells mateixos. 
Respecte a l’IAE, diu que és una mica complicat explicar de manera entenedora què 
s’ha fet, perquè i la causa per la qual s’ha arribat fins on s’ha arribat. 
Continua dient que, després dels càlculs matemàtics fets per l'Ajuntament, amb el 
marge d’error que pugui existir, és a dir, sense cap comprovació oficial, perquè 
aquesta Administració no disposa dels cens d’Hisenda, i, per tant, realitzats a través 
d’extrapolacions o, dit d’una altra manera, després d’una anàlisi empírica de la realitat 
del cens de l’IAE a Manresa, s’arriba a la conclusió que en el millor dels casos la 
compensació de l’Estat per a l’exercici del 2003 seria d’1.142.000 euros. 
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Diu que, tenint en compte que la recaptació de l’exercici anterior va ser de la quota 
municipal de 2.550.000 euros, s’està produint un decalatge d’1.400.000 euros, i que, 
donat que la quota estatal va ser d’uns 300.000 euros, s’hauria de procurar aconseguir 
entre tots que la recaptació resultant sigui d’1.400.000 euros, ja que probablement (i 
diu probablement perquè es tracta d’una hipòtesi, després de comptar el nombre de 
treballadors) es deixaran d’ingressar uns 300.000 euros en aquest impost. 
Comenta que, partint d’aquesta situació, l’única fórmula de què disposa l'equip de 
govern per regular aquest impost és el carrerer de la ciutat, respecte el qual la Llei 
permet a l'Ajuntament aplicar un coeficient multiplicador de fins el 4. 
Manifesta que l'equip de govern ha considerat convenient dividir la ciutat en tres 
categories diferents: la comercial i de serveis, en la que s’aplicarà el 2,12, i que és 
aquella que en la ponència de valors de la revisió cadastral el valor de la superfície 
comercial era superior a la residencial; la industrial, és a dir,  tots els carrers catalogats 
com a industrial en el Pla General, que és de l’1,84; i la resta de la ciutat, que passarà 
a ser de l’1,7. 
Diu que amb això, la recaptació és d’1.400.000 euros, aproximadament, que és una 
xifra teòrica, no demostrable empíricament per ningú. 
Informa per últim que per a tots els impostos de la ciutat s’aprova el fraccionament del 
pagament, en el sentit que aquells que tinguin dificultats per afrontar l’abonament d’un 
impost determinat, pot demanar el fraccionament dins dels dotze mesos següents 
sense que se li apliqui cap recàrrec ni interès per part de l’Administració.  
Creu que aquesta mesura pot ajudar en casos molt concrets, malgrat que la 
periodificació dels impostos a la ciutat de Manresa està força equilibrada, però entén 
que en algun cas concret i en un moment determinat pot ser d’utilitat per a algun 
ciutadà. Afegeix que, com que alguna vegada s’ha fet servir, ha volgut aclarir la 
circumstància de la inexistència d’interessos, per evitar cap mala interpretació. 
Demana, per acabar, el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
El senyor de Puig i Viladrich recorda que el GMCiU va votar negativament les 
Ordenances Fiscals i, per tant, malgrat que l’acord que avui s’aprova està en la línia de 
moderació que el GMCiU havia demanat en el seu moment, s’abstindrà en la votació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMS, 1 GMIC-V i 3 
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, CIU, ERC, PP I ICV SOBRE 

UNA POSSIBLE GUERRA CONTRA L’IRAQ. 
 
L’interventor s’incorpora a la sessió durant el debat d’aquest assumpte. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 10 de febrer del 2003, que, transcrita, 
diu el següent: 
 
“Sadam Hussein encapçala un règim dictatorial que porta vint-i-cinc anys subjugant el 
seu poble -sobretot els opositors polítics, els xiïtes, els kurds...- i practicant una política 
exterior agressiva, que el va portar a envair Iran i Kuwait. Iraq ha pagat una factura 
enorme pel règim de Sadam Hussein, ja que, a més de l'opressió política, porta onze 
anys patint les conseqüències d'una guerra i d'un embargament que l'ha enfonsat en la 
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fam, la misèria i la desesperança. Actualment l'Iraq, més que una amenaça, és un país 
terriblement afeblit i necessitat d'ajut. 
 
Des dels seus inicis, l'administració Bush ha assumit una política exterior basada en 
l'hegemonia dels Estats Units d'Amèrica, una política que confia molt més en els 
instruments militars que en el diàleg i la concertació, i que relega a un paper secundari 
l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i altres interlocutors. Això es fa evident en 
la negativa nordamericana a no complir els compromisos internacionals que no 
encaixen amb el seu paper dominant, com són: el tractat balístic ABM, el protocol 
mediambiental de Kyoto, l'eliminació de les mines antipersona o el Tribunal Penal 
Internacional. 
 
En els darrers mesos, l'administració Bush ha reiterat la intenció de llançar una nova 
ofensiva contra l'Iraq, amb l'objectiu de desarmar-lo i evitar que pugui atacar altres 
països amb armes de destrucció massiva. Per tal de conduir el conflicte cap a la 
legalitat internacional, el Consell de Seguretat de l'ONU ha aprovat la resolució 1.441, 
que determina l'obligatorietat del desarmament i estableix els mecanismes de control i 
verificació a realitzar pels inspectors de l'ONU sobre el terreny. Iraq ha acceptat 
aquesta resolució, i les inspeccions s'estan duent a terme sense entrebancs, tot i que 
s'ha demanat al règim iraquí que hi col·labori més activament. 
 
Al·legant que l'actual règim iraquià no acceptarà mai el desarmament al qual l'obliga 
l'ONU, l'administració Bush i els seus aliats defensen la necessitat d'una guerra per 
derrocar el règim de Sadam Hussein i substituir-lo per un de nou, suposadament més 
democràtic. Deixant de banda els interessos econòmics i polítics que s'oculten rere 
aquest plantejament, deixant de banda la incoherència que suposa apuntar únicament 
contra un dels règims dictatorials que hi ha al món, mentre es manté la cooperació 
amb molts d'altres (Aràbia Saudí, Kuwait, Marroc,...) i deixant de banda fins i tot 
l'enorme dificultat que planteja crear un règim democràtic des de l'exterior i a través 
d'una guerra, el cert és que, fins ara, ni el govern nordamericà ni el britànic han aportat 
proves determinants que demostrin que l'Iraq posseeix encara armes de destrucció 
massiva. Els inspectors de l'ONU han demanat més temps per fer bé la seva feina, 
però l'administració Bush no sembla disposada a esperar gaire més per tirar endavant 
els seus plans. 
 
És evident que, en les condicions actuals, la realització d'una guerra preventiva contra 
l'Iraq vulneraria les normes més elementals del dret internacional, cosa que crearia un 
precedent molt perillós en les relacions internacionals i podria tenir conseqüències 
immediates molt greus, sobretot al Pròxim Orient però també en altres països 
musulmans i a Europa. 
 
Per tot això, els grups municipals Socialista, de CiU, d'ERC, del PP i d'ICV proposen al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Pronunciar-se totalment en contra de qualsevol atac o guerra preventiva contra 

l'Iraq. 
 
2. Exigir al govern de l'Iraq que renunciï a la producció i tinença d'armes de 

destrucció massiva, que respecti els drets humans del seu poble i que iniciï un 
procés d'obertura i democratització de les institucions polítiques del país, per tal 
d'avançar cap a un Iraq lliure, democràtic i pacífic. 
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3. Demanar a la comunitat internacional, a través de l'ONU, que la pressió sobre el 
règim de Sadam Hussein no es faci a costa de la població iraquí, i que treballi 
activament per aconseguir una pau duradora al Pròxim Orient, a partir del 
respecte per la democràcia, per la legalitat internacional i pels drets legítims dels 
pobles palestí i kurd. 

 
4. Demanar a la Unió Europea que assumeixi una posició comuna davant de l'opinió 

pública mundial i en el marc del Consell de Seguretat de l'ONU, favorable a una 
solució negociada del conflicte. 

 
5. Demanar al govern espanyol que respecti i doni suport a la posició comuna de la 

Unió Europea, i que defensi a tots els fòrums internacionals la via de la diplomàcia 
i la pau. 

 
6. Fer una crida a la societat manresana i catalana a mobilitzar-se per evitar la 

guerra a l'Iraq.” 
 
El senyor Jordà i Pempelonne manifesta que el GMS és habitualment poc propens a 
promoure proposicions al Ple, que no estiguin directament relacionades amb la ciutat i 
els seus assumptes. Considera que els regidors han estat elegits per dirigir la ciutat i 
portar-la pels millors camins possibles i, sempre que sigui possible, amb el consens 
majoritari de les diferents opcions polítiques i ciutadanes. 
Comenta que aquest és un d’aquells casos en els que la Corporació no podia deixar 
de fer sentir la seva veu i llençar el seu missatge a les manresanes i manresans, i que 
per això, des del primer moment ha sigut promotora d’aquesta declaració. 
Diu que entre tots s’ha aconseguit que la proposició sigui conjunta, deixant clar que hi 
ha temes en què s’ha de fer el màxim esforç possible per assolir el consens. 
Explica que en la proposició s’advoca per la pau i en contra de la guerra, oposant-se 
radicalment a qualsevol tipus de guerra preventiva, que és un concepte primitiu de 
relacions internacionals, segons el qual és imprescindible posar la bena abans que hi 
hagi ferida o, dit d’una forma més crua i directa, se’ns diu que cal tallar la mà del 
possible lladre, per si un dia tingués temptacions de robar. Afegeix que és sabut per 
experiències anteriors que el tipus de guerres netes que se’ns intenta vendre genera 
en la realitat morts i patiments a àmplies capes de la població. 
Diu que els proponents volen manifestar clarament que la vida humana no és i no pot 
ser, sota cap concepte, un preu a pagar per assolir uns objectius, no importa quin sigui 
l’objectiu que es digui que es vol aconseguir; ni el control del petroli, ni la lluita contra 
el terrorisme, ni una suposada seguretat internacional, justifiquen la mort massiva de 
persones. 
Exposa que en la proposició s’exigeix a l’Iraq la seva renúncia a fabricar qualsevol 
tipus d’armes de destrucció massiva i el respecte dels drets humans en el seu territori, 
i igualment se li demana que es facin passos significatius cap a l’obertura i la 
democratització del país. 
S’apel·la també a la comunitat internacional perquè la pressió sobre l’Iraq no es faci a 
costa de la població iraquiana, que en cas de guerra contra l’Iraq, seria la receptora de 
les pitjors conseqüències dels atacs, una població que, sotmesa a un règim dictatorial, 
està clarament al marge i no és responsable de les accions del seu govern. 
Diu que estem, a més, en una situació en què hi ha moltes veus discrepants de 
l’oposició probèl.lica, liderada pels Estats Units d’Amèrica.  
Afegeix que països molt importants en el concert internacional s’oposen a la guerra 
preventiva i advoquen per continuar el desarmament de l’Iraq mitjançant la continuació 
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de les inspeccions. En aquest sentit, diu que França, Alemanya, Rússia i Xina, entre 
d’altres, defensen així posicions contràries a la guerra, ja sigui a la ONU, a l’OTAN o a 
la Unió Europea, però que, a més, el cap de setmana passat hem assistit a una 
demostració aclaparadora de la voluntat popular contrària a la guerra. 
Creu que quan els partits es lamenten de vegades de la manca d’implicació dels 
ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics haurien de valorar molt més encara 
l’aparició de moviments massius que surten de la pròpia societat. 
Diu que per tot això el GMS votarà afirmativament aquesta proposició. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que el GMCiU, des del principi va manifestar la seva 
voluntat de donar suport a aquesta proposició, ja que entén que actualment no hi ha 
cap raó que pugui conduir a trencar la pau entre els pobles i, per tant, ell ha 
manifestat, com ho ha fet la gran majoria de la població d’aquest país, un no a la 
guerra en les actuals circumstàncies. 
Considera que sobretot després de la gran participació de la població en les 
manifestacions dels darrers dies, en les que s’ha pogut veure la gran diversitat de 
persones que hi han participat i la presència de persones de totes les edats, fins i tot, 
famílies senceres, que han mostrat el seu rebuig respecte a aquest atac preventiu a 
l’Iraq, els partits polítics havien de recollir el clam d’aquestes persones. 
Creu que seria una mostra de credibilitat no donar-ne suport. 
Des del punt de vista de les institucions internacionals, entén que hi ha un Organisme 
en el que els països han de creure, que és l’ONU, al qual han de donar suficient reforç 
els Estats a fi que pugui actuar tant respecte a Iraq, quant a la limitació del poder o de 
les actituds que ha tingut Sadam Husein, com per aconseguir que tots els països 
respectin les resolucions de la Nacions Unides, sense que hi càpiga cap excusa 
perquè no sigui així. 
Per aquesta raó i per tot el que representa per a la credibilitat d’aquesta Unió Europea, 
el GMCiU donarà suport a aquesta proposició.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que és cert que el GMERC té una certa 
tendència a proposar l’aprovació de proposicions en aquest Ple, per posicionar-se no 
només sobre aspectes locals, sinó també sobre d’altres que poden afectar als 
ciutadans i conduir-los a la reflexió.  
Per això, creu que en un cas com el d’avui, li és grat haver pogut afegir-se i haver 
aconseguit consensuar una proposició, que situa els grups contra la guerra o la 
possible guerra a l’Iraq i també perquè, més enllà d’aquestes posicions individuals i  
familiars en les que han pogut participar, com a mínim, ha pogut adonar-se que, més 
enllà de posar-se un adhesiu o de sortir al carrer, hi ha coses que cal anar madurant i 
que és bo que circulin idees i arguments, sembla senzill i, de fet, a partir de l’11 de 
setembre ha quallat aquesta idea del terrorisme internacional, que va canviant 
d’ubicació i que aparentment es podrà resoldre amb una guerra.  
Diu que la idea del president Bush de preparar una intervenció armada contra l’Iraq es 
basa en la sospita de l’existència d’unes preteses armes de destrucció massiva, i 
també en un menyspreu permanent a la legalitat internacional i a aquelles crides al 
diàleg que han llençat les Nacions Unides i la majoria de l’opinió pública internacional, 
una mostra de la qual es va evidenciar dissabte passat a Barcelona. 
Creu, però, que també cal tenir present que l’Iraq ha estat objecte durant els darrers 
onze anys de sancions internacionals i de raids aeris dels Estat Units i de Gran 
Bretanya, amb la qual cosa s’esperava el debilitament del règim polític de Sadam 
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Husein, i, en canvi, ha provocat la mort de centenars de milers de persones i, entre 
elles, especialment la d’infants. 
No nega i considera que s’ha de poder dir sovint que el règim de Sadam Husein i de 
les autoritats iraquianes no són objecte del seu suport, ans al contrari, el règim 
dictatorial de l’Iraq nega els drets humans més elementals, és responsable del 
genocidi de bona part del poble kurd, i el seu potencial bèl·lic, de fet, ha estat 
subministrat en bona part per potències occidentals, i avui es troba en declivi.  
Diu que cal ser conscients i repetir que, al capdavall, el que ens motiva a entrar en 
guerra és fonamentalment el domini i el control per a l’extracció i l’exportació del 
petroli, i creu que provocar i entrar en aquesta guerra, amb aquest punt 
d’inconsciència, probablement agreujarà encara més i enquistarà determinats 
conflictes que es produeixen actualment en el Pròxim Orient, com és el cas d’Israel i 
Palestina. 
Manifesta que, en qualsevol cas, i tenint en compte que es preveu que aquest conflicte 
bèl·lic, com tots els conflictes bèl·lics, no farà més que empitjorar les condicions de 
vida de ciutadans i ciutadanes iraquians, creu que és imprescindible que aquest 
Ajuntament també es pronunciï clarament contra aquesta guerra i recuperi aquesta, i 
en el futur, altres iniciatives, que puguin reforçar aquesta posició desmilitaritzada de la 
nostra ciutat. 
Acaba la seva exposició anunciat que el GMERC s’afegirà a aquesta proposició. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP, des del primer 
moment, va donar suport a la iniciativa d’aquesta proposició, bàsicament perquè, tal 
com han reiterat els altres representants dels grups municipals presents en el Ple, és 
una qüestió en la qual s’enfronta el poble iraquià a una situació de violència dràstica, 
amb les seves condicions de vida, i també per les conviccions pròpies del GMPP, al 
que representa, en relació amb la cultura cristiana. Diu que per això, el GMPP s’hi 
afegeix, perquè no es produeixi la barbàrie de les morts indiscriminades.  
Afirma que és cert que els esforços de la comunitat internacional per desarmar Iraq, 
que sempre han estat un dels elements en què s’ha basat la crueltat del president 
d’aquell país i no del seu poble, evidentment, són conseqüència d’un mandat del 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides, d’acord amb la resolució que es va 
aprovar per unanimitat.  
Explica que aquesta resolució obliga Iraq a complir les seves obligacions de 
desarmament, a través d’inspeccions, que només són un mitjà per assolir l’objectiu 
d’impedir que Iraq, directament o indirectament, utilitzi aquestes armes de destrucció 
massiva per atacar altra gent. 
Diu que el Consell de Seguretat ha condemnat Iraq per l’incompliment d’aquestes 
obligacions en matèria d’armes de destrucció, i que la resolució, que compte fins i tot 
amb el suport de la lliga àrab, afirma que és la darrera oportunitat que s’atorga per 
complir amb les seves obligacions en matèria de desarmament. 
Continua dient que la resolució també indica que les falsedats i omissions per part del 
govern d’Iraq en el compliment de la resolució constituiria una nova violació greu de 
les obligacions iraquianes. 
Comenta que l’objectiu d’Espanya, com el de qualsevol altre país, és contribuir a la 
pau i a la seguretat en el món, com a un element més dels països Estats que formen 
part de l’ONU i que per això és essencial que el Consell de Seguretat mantingui la 
seva credibilitat, mitjançant la plena eficàcia de les seves resolucions. 
Diu que, en aquest cas, el govern, com a membre no permanent del Consell de 
Seguretat de l’ONU, defensa fonamentalment dos criteris: per una banda, l’ús de la 
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força és l’últim recurs davant del fracàs de totes les vies polítiques i diplomàtiques per 
evitar conflictes armats; per una altra banda, l’exigència del compliment ple de la 
resolució 1441 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 
Manifesta que el GMPP, davant de la proposició que s’ha presentat al Ple i, tenint en 
compte els arguments que ha exposat, donarà ple suport a aquesta iniciativa. 
 
El senyor Mora i Villamate, abans d’entrar en el contingut de la proposició, exposa 
unes breus reflexions sobre la guerra: les passades, les futures, les possibles i les 
inexorables guerres. 
Diu al respecte que si és cert que una de les característiques que defineix la civilització 
és el respecte a la vida i especialment a la vida de les persones, també deu ser veritat 
que la guerra és l’antítesi de la civilització. 
En el mateix sentit, diu que si és veritat que la democràcia és la forma civilitzada que 
han trobat les persones per resoldre els conflictes, la guerra és també l’antítesi de la 
democràcia, ja que és una forma de conflicte que no pretén resoldre els punts de 
desacord, sinó aniquilar físicament els defensors dels punts de vista contraris o bé 
obligar-los a sotmetre’s per la força. 
Manifesta que, si bé els conflictes en qualsevol sistema social acostumen a ser 
incidents saludables, ja que poden aportar elements nous de caire positiu, la guerra és 
realment una perversió del conflicte, és l’herència del nostre passat de depredadors, 
que hauria de desaparèixer o deixar de ser un fenomen inevitable, com en el seu dia 
ho va deixar de ser l’esclavitud o d’altres, que han estat superats dins de l’escala 
evolutiva de l’espècie humana. 
Diu que la guerra, en totes les seves manifestacions, indica un retrocés cap a un patró 
preracional, per part dels pobles que la practiquen, i que no han estat capaços de 
resistir, amb les eines de la raó, la tensió que exigeix la vida en grup, amb totes les 
seves necessitats de compromís, de viure i de deixar viure. 
Creu que la guerra és el drama suprem i la contradicció màxima d’una societat que es 
consideri civilitzada, significa la pèrdua dels valors de la cultura, la regressió a 
creences i dogmes preracionals, és l’exhibició suprema de tot allò que té encara de 
primitiu la condició humana. 
A la vista dels seus productes finals, que són els morts, els mutilats, les regions 
destruïdes, els recursos malbaratats, la corrupció moral i l’odi, considera que la guerra 
és la més desastrosa sortida dels impulsos reprimits de qualsevol societat, és una 
alternativa salvatge a una cultura madura i humanitzada, que només satisfà als 
paranoics, que produeix una societat quan perd els seus valors. 
Creu que totes aquestes afirmacions es poden aplicar a qualsevol guerra, però sobre 
aquesta guerra en particular, que alguns volen fer creure que és inexorable, també es 
poden dir algunes coses més. 
En aquest sentit, diu que els ciutadans i ciutadanes d’aquesta vella (i en paraules de 
l’agressiu secretari de defensa dels Estats Units) aïllada Europa, no estan per la labor, 
que no és veritat que Europa estigui desunida front a les polítiques bel·licistes dels 
Estats Units, és possible que els governs europeus no tinguin una política comuna, 
però els seus ciutadans i ciutadanes sí que la tenen i està molt clara: no consideren el 
dictador iraquià com a una amenaça i no volen els costos humans i la injustícia que 
suposaria la guerra contra l’Iraq. 
Així mateix, creu que a aquestes alçades ja es pot afirmar que tots aquells que estan a 
favor del conflicte bèl·lic ja han perdut la batalla de l’opinió pública. Afegeix que des de 
les manifestacions contra la guerra del Vietnam no s’havia produït una reacció tan viva 
com la que aquest cap de setmana s’ha enregistrat al llarg i ample del planeta i, 
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especialment, a Europa. Afirma que es podria dir que s’ha manifestat de manera 
inequívoca i potser per primera vegada la consciència que som un poble europeu que 
s’oposa a la imposició d’una guerra injustificada i que aposta per donar una oportunitat 
a la pau. 
Diu que és cert que Sadam Husein és un dictador, que ha envaït als seus veïns i que 
ha utilitzat armes químiques i bacteriològiques contra el seu propi poble, 
proporcionades, segons sembla, per aquells que ara el volen aniquilar, però no és 
versemblant que darrera del conflicte es trobi la bona intenció de desempallegar el 
poble iraquià d’una dictadura, i tampoc ens poden fer creure que l’objectiu sigui només 
obligar el règim iraquià a desarmar-se. Opina que les intencions que hi ha al darrera 
són molt més prosaiques i es resumeixen en dues paraules: poder i petroli. 
Creu que és una qüestió de poder, perquè l’imperi, ferit pels fets de l’onze de 
setembre, necessita demostrar la seva força i ha trobat en Sadam Husein un enemic 
providencial per restituir l’amor propi de l’imperi americà; i també perquè 
l’Administració americana vol imposar un ordre mundial basat en l’hegemonia i 
l’unilateralisme dels Estats Units, convertits en megapotència, tinguin carta blanca per 
no sotmetre’s a cap norma i imposar la seva llei a la resta de la humanitat. 
Diu que en aquest context és evident que el domini del petroli és una qüestió central 
per a una potència que vol exercir l’hegemonia absoluta a escala planetària. 
Manifesta que amb aquesta proposició es passa de puntetes sobre l’actitud del govern 
espanyol en aquest conflicte, per allò del consens, però creu que s’hauria de dir alguna 
cosa al respecte. En aquest sentit, diu que, com a mínim, s’hauria de dir que resulta 
difícil d’entendre què és allò que els espanyols obtindrem a canvi de l’actitud del 
govern espanyol, perquè, per poc que es reflexioni, resulta força evident que moltes de 
les àrees claus de la política exterior espanyola poden resultar-ne danyades si el 
conflicte esclata, i es refereix a la Mediterrània, el nord d’Àfrica, l’Amèrica llatina i 
Europa. 
Diu que l’actitud del president Aznar resulta difícil d’entendre i només s’explica a partir 
de l’existència d’una profunda coincidència ideològica entre la dreta espanyola i els 
plantejaments militars, ideològics, religiosos i culturals de la dreta americana, que a 
hores d’ara controla l’Administració Bush.  
A la vista de la profunda manca de sintonia que s’ha posat en evidència, creu que 
seria un gest de dignitat democràtica la convocatòria d’un referèndum per part del 
govern espanyol. 
Diu que, en qualsevol cas, estem davant del primer conflicte important del segle XXI, 
amb la seva solució ens juguem el nostre futur i el dels nostres fills i, per això, el 
GMIC-V dóna suport a la proposició, la votarà afirmativament i, sobretot, es mobilitzarà 
per aconseguir que el futur de la humanitat es fonamenti en la cooperació i no en la llei 
del més fort. 
 
L'alcalde agraeix a tots els grups que la proposició s’hagi presentat conjuntament i es 
voti unànimement, ja que expressa molt clarament el no a la guerra dins del marc de la 
representació democràtica que els grups tenen de la ciutat. 
Planteja, com a reflexió, que quan es parla de globalització, la manifestació de 
dissabte, més enllà del fet que n’hi haguessin d’altres a Barcelona, Madrid, Lleida, 
Girona i altres llocs, és probablement la primera manifestació global que s’ha produït. 
Reitera l’agraïment a tots els grups, perquè per la representació democràtica que 
expressen en el Ple es pronuncien tots clarament respecte a un no a la guerra i un sí a 
la pau en nom de la ciutat de Manresa. 
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Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, 
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, CIU, ERC I ICV SOBRE EL 

PRESIDENT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SENYOR MANUEL 
JIMÉNEZ DE PARGA. 

  
El secretari dóna compte de la proposició, del 10 de febrer del 2003, que, transcrita, 
diu el següent: 
 
“El dia 21 de gener de 2003, el Sr. Manuel Jiménez de Parga, actual president del 
Tribunal Constitucional espanyol, va efectuar unes declaracions públiques en les quals 
posava en dubte la validesa de la distinció entre autonomies històriques i no 
històriques, incorporada en la lletra i l’esperit de la Constitució. Per tal de reforçar o tal 
vegada il·lustrar la seva argumentació, el Sr. Jiménez de Parga va afegir algun 
comentari sobre els hàbits higiènics a la Península Ibèrica al segle X que, més enllà 
d’una increïble manca de tacte i d’educació, revelaven una gran ignorància de la 
història dels pobles que actualment integren Espanya. 
 
Posteriorment, el Sr. Jiménez de Parga no es va retractar del fons d'aquestes 
afirmacions, sinó que s’hi va reafirmar. És un fet que no resulta estrany, atès que 
aquestes declaracions contra la voluntat de les nacionalitats històriques d’exercir 
plenament la seva autonomia política, s’afegeixen a d’altres que la mateixa persona ha 
vingut efectuant d’ençà el seu nomenament com a president del Tribunal 
Constitucional.  
 
El càrrec de president del Tribunal Constitucional, tan important per a la convivència i 
el desenvolupament polític de l’Estat, demana a la persona que l’exerceix certes 
obligacions: independència, respecte institucional, seny i, sobretot, neutralitat respecte 
als debats polítics actuals, sigui quina sigui l’opció ideològica que personalment pugui 
defensar. 
 
Les declaracions del Sr. Jiménez de Parga, a més de ser mancades de respecte i 
gens assenyades, són l’expressió d’una opció política personal per un Estat 
absolutament unitari i homogeni. Defensant públicament aquestes idees com a 
president del Tribunal Constitucional, el Sr. Jiménez de Parga ha contribuït 
negativament a la convivència entre les diferents nacions i pobles que integren l'estat 
espanyol. 
 
Per tot això, els grups municipals Socialista, de CiU, d'ERC i d'ICV proposen al ple de 
la corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Afirmar que les declaracions efectuades pel Sr. Manuel Jiménez de Parga 

constitueixen una violació dels principis d’imparcialitat i dignitat, principis que, 
segons la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (article 22), han de regir 
l’actuació dels seus membres; i més encara, del seu president. 

 
2. Demanar al Sr. Manuel Jiménez de Parga que renunciï al seu càrrec, atès que ha 

demostrat no tenir la imparcialitat necessària per exercir-lo. 
 
3. Demanar als membres del Tribunal Constitucional que, en cas de no produir-se la 

renúncia voluntària del Sr. Jiménez de Parga, que es faci efectiu el seu cessament 
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com a membre del tribunal, d’acord amb l’article 23 de la Llei Orgànica del Tribunal 
Constitucional.” 

 
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i exposa que les declaracions 
realitzades el 21 de gener del 2003 pel president del Tribunal Constitucional, senyor 
Manuel Jiménez de Parga van deixar a tots astorats. 
Explica que l’article 22 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional estableix que els 
seus membres han de tenir principis d’imparcialitat i dignitat, que considera que 
queden trencats en el cas d’aquestes declaracions. 
Continua dient que el senyor Jiménez de Parga, en la seva opinió, llençat pel govern 
espanyol, per intentar tapar altres coses que estaven passant i que estaven provocant 
un cert desprestigi del govern, va intentar focalitzar l’atenció en altres qüestions i va 
creure que el tema de la Constitució de l’Estat o de la forma d’Estat podia donar molt 
de sí, i va encarregar al president del Tribunal Constitucional que “fes bullir una 
miqueta l’olla”.  
Afegeix que, davant d’això, i no per primera vegada, en la seva opinió, en lloc de “fer 
bullir l’olla” se li va anar l’olla, i, com que ell és un inculte, desconeix si al regne de 
Granada al segle X es banyaven amb aigües de diferents perfums i aromes. Diu que 
molt probablement sigui així i a Catalunya no sabéssim ni el que era l’aigua corrent, 
comenta que al segle X encara no existia la Sèquia, però gairebé, i ens va costar poc 
tenir-la. 
Diu, en definitiva, que la qüestió és que afirmar que a l’Estat espanyol no hi ha 
nacionalitats històriques, per part de la persona que ha de dirimir els conflictes de 
competències que hi ha a l’Estat, tenint en compte que el Títol VIII de la Constitució ho 
deixa molt clar, està fora de lloc i, per tant, creu que aquest senyor hauria de presentar 
la seva renúncia, i, si no ho fa, com sembla que no té intenció de fer, a jutjar per 
declaracions seves posteriors, en les que es referma en aquelles primeres, creu que el 
Tribunal li hauria de fer renunciar al càrrec, tal com diu la llei, ja que, avui per avui, 
aquesta no és la persona adient. 
Sense estendre’s més en les seves argumentacions, demana al GMPP, que és l’únic 
que no ha signat la proposició, que en un exercici de realisme polític, davant d’una 
bestiesa com aquesta, també la voti afirmativament, perquè la posició del president és 
insostenible. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que la proposició és molt clara i conté dos 
conceptes bàsics, que condueixen el GMCiU a votar-la afirmativament: per una banda, 
creu que el president del Tribunal Constitucional no pot deixar de respectar la 
Constitució, que preveu molt clarament l’existència de realitats nacionals  
diferenciades, i el senyor Jiménez va manifestar que això no és així. 
Considera que una persona que és capaç de fer una declaració com aquesta s’ho 
hauria de plantejar i repassar, i algú li hauria de dir que està equivocat. 
Per una altra banda, considera que el president del Tribunal Constitucional ha 
demostrat amb aquestes afirmacions que no actua imparcialment. 
En conseqüència, pel desconeixement que té el senyor Jiménez de la seva eina 
bàsica de treball, que és la Constitució Espanyola, i per no complir bé la seva tasca, ja 
que no és imparcial, el GMCiU creu que el president del Tribunal Constitucional hauria 
de renunciar al seu càrrec, i espera que si no ho fa, no només els partits que formen 
part del govern, sinó tots els partits espanyols, sobretot, aquells que tenen abast 
estatal, siguin capaços d’obligar-lo a presentar la seva renúncia. 
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El senyor Fontdevila i Subirana diu que en el punt anterior ha recordat la tendència 
compulsiva del GMERC a presentar proposicions cada mes i que, víctima d’aquesta 
passió, fa uns dies va anunciar que elaboraria una proposició, que ha comptat amb el 
suport de tothom, encaminada a replicar al senyor Manuel Jiménez de Parga, ja  que 
se sentia ofès, en certa manera. 
Manifesta, però, que a mesura que passen els dies, cal posar les declaracions del 
senyor Jiménez de Parga en el seu lloc. 
En aquest sentit, diu que després d’aquesta pressió de tanta globalització 
internacional, que ens fa a tots iguals, és bo sentir aquest discurs del senyor Jiménez 
de Parga, que ens recorda qui som, ja que, si no, seriem tots iguals, i el senyor 
Jiménez sap que no és així. 
Diu que en lloc de ser el senyor Jiménez de Parga qui els ho recordi, potser hauríen de 
ser ells mateixos qui es preguntessin si tenen alguna cosa en comú amb ell, i creu que 
davant d’aquesta pregunta, que no és retòrica, la resposta és que sí tenen alguna cosa 
en comú: tant el senyor Jiménez com ells qüestionen la Constitució. Diu que això és 
maco i que el que és sorprenent probablement és que el senyor Jiménez de Parga és 
un empleat que cobra molts diners i ells no.  
Fa notar també que és curiós que la persona que va ser l’encarregada, des de la 
neutralitat, el tacte, el seny i una certa predisposició pedagògica davant de la resta de 
ciutadans de l’Estat espanyol, sigui qui, en el fons, el dia que se sent fort i valent, 
qüestioni els fonaments d’aquesta llei, que hauria de ser la llei magna dels espanyols. 
Diu que per la manca de tacte i d’educació existent, els signants de la proposició, que 
sí són educats i tenen tacte, afirmen que les declaracions efectuades pel senyor 
Jiménez de Parga són una violació dels principis d’imparcialitat i dignitat, demanen que 
renunciï al seu càrrec i també demanen als membres del Tribunal Constitucional que, 
en cas de no produir-se la renúncia voluntària del senyor Jiménez de Parga, (cosa que 
ja intuïen), es faci efectiu el seu cessament com a membre del Tribunal, d’acord amb 
l’article 23 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. 
Acaba la seva intervenció anunciant el vot afirmatiu del GMERC a la proposició, ja que 
per això la va impulsar, i donat que intueix que el senyor Jiménez de Parga no plegarà, 
voldria que això servís com a ingredient de reflexió respecte al tipus de Constitució que 
tenim, a si som tots iguals i a quines són les obligacions que té Espanya i quines 
haurien de ser les nostres conviccions. 
 
El senyor Mora i Villamate manifesta que ja s’ha posat en evidència en les 
intervencions anteriors la contradicció amb els seus propis termes que existeix entre el 
que el senyor Jiménez de Parga va dir i el que hauria de formar part del tarannà propi 
del seu càrrec. 
Sense insistir més en aquest argument, afegeix que, en tot cas, les seves paraules són 
una manifestació més (si es vol una mica més espectacular) d’una corrent de fons que 
està emergint i que s’explicita i pren forma a cavall de la victòria electoral del Partit 
Popular, que vol imposar un model unitari i homogeni del que hauria de ser l’Estat 
espanyol. 
Diu que la dreta espanyola, tan tradicional i tan històrica, per una altra banda, se sent 
valenta per dir i per fer allò que li demana el cos, ha perdut les manies i la vergonya i ja 
no té cap mirament en afirmar el que profundament és i sent. 
Des d’aquest punt de vista, creu que és bo que els grups municipals també diguin el 
que senten i el que són. 
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que és cert que un cop passats uns dies des de les 
paraules del senyor Jiménez de Parga, el senyor Mora es va posar en contacte amb 
els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa per intentar elaborar una proposició 
conjunta, a fi de refusar aquestes declaracions. 
Ell va manifestar al senyor Mora el seu interès per assistir a la reunió, ja que trobava 
correcte refusar aquelles paraules, però també ha de dir que, un cop llegida la 
proposició, se li fa difícil poder arribar a una entesa i, per això, el GMPP no l’ha 
subscrit. 
Manifesta que el GMPP considera que les declaracions del president del Tribunal 
Constitucional són molt desafortunades i s’han fet en un llenguatge no apropiat, 
sobretot quan només se sent el tall de veu al qual feia referència. 
En relació amb l’afirmació del portaveu socialista, en el sentit que potser aquesta era 
una acció del govern per intentar desviar l’atenció, manifesta que ha fet arribar al seu 
partit reiterades vegades la reflexió següent: sembla mentida que càrrecs tan 
importantíssims per al desenvolupament del Dret a Espanya estiguin ocupats per 
aquest tipus de persones. En aquest sentit, comenta que, malgrat que en aquest 
moment no disposen de carnet del partit, perquè això seria incompatible amb el càrrec 
que ocupen, tant el Defensor del poble com el president del Tribunal Constitucional 
eren anteriorment afiliats al PSOE (Partido Socialista Obrero Español). 
De vegades es pregunta si aquesta no és una estratègia del Partit Socialista per 
intentar erosionar el mateix govern. 
En relació amb l’afirmació de la proposició que diu que les declaracions del senyor 
Jiménez constitueixen una violació dels principis d’imparcialitat i dignitat, comenta que 
li agradaria fer arribar als membres presents les declaracions fetes pel senyor Jiménez 
abans i després de les declaracions que avui es discuteixen, ja que, malgrat que, com 
ja ha dit abans, les paraules del president del Tribunal són molt desafortunades, també 
és cert que Espanya està formada per uns territoris, que tenen la seva història. En 
aquest sentit, diu que pot agradar més o menys la història d’Andalusia, de Castella o 
d’Extremadura, però és la que és. 
Diu que les reflexions del senyor Jiménez en aquest aspecte no trenquen en absolut el 
principi d’imparcialitat i dignitat del territori al qual ell s’ha de subscriure. 
Quant a la proposta inclosa en la proposició de demanar la renúncia del càrrec del 
senyor Jiménez de Parga, manifesta que el GMPP podria estar-ne d’acord, en el sentit 
que si s’ha equivocat, ha de renunciar. 
Respecte al tercer punt de la proposta d’acord, en el que es demana que si el senyor 
Jiménez no renuncia es faci efectiu el seu cessament, demana al portaveu socialista 
que digui al seu secretari general, senyor José Luís Rodríguez Zapatero, que el faci 
fora o que el faci cessar, perquè, si està ocupant aquell lloc és pels vots del Partit 
Popular, i pels acords i pels vots del Partit Socialista. 
Demana, doncs, una mica de coherència i de sentit comú, ja que les paraules són 
totalment refutables, però creu que és una temeritat que el GMS intenti convèncer al 
Ple de la necessitat que el senyor Jiménez renunciï al seu càrrec o que se’l faci 
cessar, per haver violat els principis d’imparcialitat i dignitat. 
Diu que el GMPP no pot donar suport a la proposició, per considerar que els acords 
que es proposen estan dissociats del que realment s’hauria de demanar, però, l'equip 
de govern és qui té l’última paraula i, per això ha presentat la proposició. 
 
El senyor Canongia i Gerona diu que entén el cessament de la senyora Virolés, però 
no entén perquè el senyor Aznar no va cessar al senyor Piqué, perquè, si són 
trotskistes, és normal que no els vulgui al seu govern.  
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Ho diu perquè, si es remunta al passat, resultarà que el senyor Aznar té trotskistes al 
seu govern, de la mateixa manera que el president Pujol també en té un ara, per tant, 
n’hi ha per a tots. 
Entrant ja en el contingut de la proposició i en concret, pel que fa a segon punt de la 
part resolutòria, demana al senyor Javaloyes que faci els mateixos esforços que està 
fent ell per convèncer al senyor José Luís Rodríguez Zapatero que el senyor Jiménez 
de Parga plegui, ja que si ell burxa per una banda i el senyor Javaloyes, per una altra, 
potser finalment haurà de plegar. 
 
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per 21 vots afirmatius (10 GMS, 1 GMIC-V, 
3 GMERC i 7 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se’n presenten ni se’n formulen.  
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 hores i 
45 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental, Vist i plau, 

L’alcalde 
 


