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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 18 d'abril  
2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per 
celebrar la sessió número 5 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 

 
ASSISTENTS 

 
    Alcalde 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Segon: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Tercera: Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
Quarta: Sra. Núria Sensat i Borràs 
Cinquè: Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Sisena: Sra.  Aida Guillaumet i Cornet  
Setè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sr.  Josep Vives i Portell 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr.  Miguel Ángel Martínez Conde 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 
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El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió a les 20 h i 45 min, en el 
coneixement del punt 4.1.1 de l'ordre del dia. 

El president obre la sessió a les 20 h i 10  min, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a 
tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 

 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària  del dia 17 de gener de 2005.  

 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE 

LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 11, 
12, 13  I 14, CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 I 29 DE MARÇ I 4 
D'ABRIL DE 2005,  PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS  ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 
28 DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions número 11, 12, 13 i 14,  corresponents als dies 
10, 14, 21 i 29 de març i 4 d'abril de  2005, respectivament, pel repartiment que de 
les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113.1.B) del RD 
2568/86, de 28 de Novembre. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

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

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

a) Serveis Jurídics i d'Assessorament 

a.1)   Personació en processos judicials 

2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1731, DE 
8 DE MARÇ DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 28/2005, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LES LIQUIDACIONS 
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PRACTICADES EN CONCEPTE DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, EXERCICIS 2000 A 2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 28/2005 interposat per 
AUTOPISTA TERRASSA MANRESA, S.A., contra la desestimació presumpta del 
recurs de reposició interposat contra les liquidacions practicades en data 25-06-04, 
en concepte d’Impost sobre Béns Immobles i relatives als exercicis 2000, 2001, 
2002, 2003 i 2004, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, 
en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 
de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el 
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa jurídica en el recurs conten-
ciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació". 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1791, D'11 

DE MARÇ DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 68/2005-3, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA DENEGACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER A LA LEGALITZACIÓ I NOVA 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA TORRE 
SANTA CATERINA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
" 1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 68/2005-3,   
interposat per la sra.  ADELINA MARIA GIRALT PIÑEYRO, ha interposat el 
recurs contenciós administratiu número 68/2005-3, contra la resolució de 29 de 
novembre de 2004 que desestima el recurs de reposició interposat contra la 
resolució de 13 d’octubre de 2004 que denegava la llicència d’obres majors per a 
la legalització i nova construcció d’habitatge unifamiliar aïllat en la Torre Santa 
Caterina, Barriada els Corrons, antiga Casa Morales, en qualitat de part 
demandada. 
 
 
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, tal i com preveu l’article 
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48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell 
com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en 
el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la  Llei 29/1998. 
  
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1968, DE 

23 DE MARÇ DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 72/2005, INTERPOSAT EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ 
CONJUNTA, ENLLAÇOS PAU CONCÒRDIA.  

 
 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància 
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 72/2005 interposat per la 
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARTÉS DE LA DIOCESI I BISBAT DE VIC, 
contra la resolució de l’Alcalde-President de data 18-11-04, que desestimava el 
recurs de reposició interposat per l’actor contra la resolució de l’Alcalde-President 
de data 23-08-04, la qual aprovà definitivament el Projecte d’expropiació per 
taxació conjunta, Enllaços PAU Concòrdia, davant el Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 
de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el 
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de  la defensa jurídica en 
el recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2131, DE 

29 DE MARÇ  DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 637/2004-B, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ DE 
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LA CONTRIBUCIÓ ESPECIAL PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS CALLÚS I PUIGMAL.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 637/2004-B interposat 
per DIOCESI I BISBAT DE VIC, contra la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat contra el decret de data 11-02-04, que aprovà la liquidació de la 
contribució especial per a l’execució del projecte d’urbanització del c/ Callús i 
Puigmal entre els carrers Puigllançada i Florida, davant el Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 
de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el 
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa jurídica en el recurs conten-
ciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2133, DE 

29 DE MARÇ DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 95/2005-S, INTERPOSAT EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ 
DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS DOLORS. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància 
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 95/2005-S interposat per 
ANDREU i ANTONINA TRILLO VENDRELL, contra l’acord plenari de data 20-12-
04, que desestimava parcialment les al·legacions dels actors i va acordar 
l’aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon 
industrial dels Dolors, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 
de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el 
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
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3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de  la defensa jurídica en 
el recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2401, DE 

8 D'ABRIL DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL PROCÉS PENAL JUDICI DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 197/2005-J, PER RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
CIVIL.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 5 de Manresa, en el procés penal judici diligències prèvies 
197/2005-J, amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, 
per tal de reclamar la responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats 
a la pilona el dia 5 de març de 2005, presumptament  pel sr. Salvador Tomás 
Badia. 

 
2n.- NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyora Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici 
de l’Ajuntament de Manresa, en les diligències prèvies 197/2005-J. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2402, DE 

8 D'ABRIL DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL PROCÉS PENAL PRÈVIES 250/2005 I 
PRESTAR L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA 
LOCAL NÚM. 421 I 422.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 2 de Manresa, en el procés penal prèvies 250/2005, en el 
que hi figuren com a denunciats els agents de la Policia Local 421 i 422. 

 
2n.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb 
el carnet professional números 421 i 422,  per tal de garantir-los la defensa 
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 2 de 
Manresa amb el número de prèvies 250/2005, i amb l’objecte de ser part en el 
procediment que se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 24 de setembre 
de 2004 consistents en  possibles lesions i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
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  4t.- DESIGNAR  com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 421 i 
422 en les prèvies núm. 250/2005, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el 
contracte d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, 
Text refós llei de contractes de les administracions públiques.  
 
  5è.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
a.2) Execució de sentències 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1850, DE 

8 DE MARÇ DE 2005,  SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
DICTADA EL 6 D'OCTUBRE DE 2004, PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, DINS EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 277/2001, INTERPOSAT 
CONTRA L'APROVACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS BALMES I GUIFRÉ EL 
PILÓS. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 

"1r.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 6 d’octubre 
2004 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, que estima 
parcialment el recurs contenciós-administratiu núm. 277/2001 interposat pel sr. 
LLUÍS MARTÍ SANÉS, que aprovà definitivament l’expedient d’aprovació de les 
contribucions especials del projecte d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el 
Pilós, així com contra el Decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de 
data 26-03-01, relatiu a les liquidacions de la quota provisional en concepte de 
contribucions especials, així com contra la liquidació per Decret de 29 de juny de 
2001 de l’Ajuntament de Manresa, i corresponent al càrrec 101067, relativa al 
segon termini de la 1/3 part de la quota provisional en concepte de les 
contribucions especials afectes al “Projecte d’urbanització prolongació carrer 
Balmes i Guifré el Pilós”, resolució judicial que literalment diu: “1º INADMITIR el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Teniente de 
Alcalde Regidor-Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Manresa de fecha 
29 de junio de 2001. 

2º ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Decreto 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Manresa de 26 de marzo de 2001, que confirma 
en reposición la primera de las tres liquidaciones de cuotas provisionales 
(ingreso a cuenta) de las contribuciones especiales aprobadas para la 
financiación del proyecto de urbanización de las calles Balmes y Guifré el Pilós 
del indicado municipio, anulando la mencionada resolución y la liquidación que 
confirma, con devolución de su importe y el abono de los intereses 
correspondientes. 

3º No hacer condena en costas”.  

 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2393, DE 
5 D'ABRIL DE 2005,  SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA 
DICTADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA, DINS EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 28/2005,  INTERPOSAT CONTRA 
LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, EXERCICIS 
2000 A 2004. 

 
 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
"1r.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 29 de 
març del 2005 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, dins el 
recurs contenciós administratiu núm. 28/2005 interposat per AUTOPISTA 
TERRASSA MANRESA, S.A., contra la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat contra les liquidacions practicades en data 25-06-04, en 
concepte d’Impost sobre Béns Immobles i relatives als exercicis 2000, 2001, 2002, 
2003 i 2004, acordant la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, 
prèvia acreditació d’haver constituït garantia suficient per cobrir l’import de la 
liquidació a que es refereix aquest recurs més un 20 %. 
 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 

a.3) Prestació d'assistència jurídica 

2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2126, DE 
29 DE MARÇ DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA A PERSONAL DEL CENTRE D'INICIATIVES PER A 
L'OCUPACIÓ. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
"1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a les funcionaries del Centre 
d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) sres. M. Begoña Cubo Gonzàlez, Glòria 
Domènech Carceller, Esperança Hernández Medina, Lourdes Estany Pajares, 
Xènia Clotet Roig, Montserrat Victori Blaya i al sr. Juan Plaça Gutiérrez, per tal 
de garantir-los la defensa jurídica que calgui arran de la denúncia interposada 
contra el sr. Abdelmohsem El Kattabi, per amenaces, insults i agressions 
verbals, per raó de l’exercici de llurs funcions. 

  
  2n.- DESIGNAR  com a director de la defensa jurídica el lletrat o lletrada a qui 
s’adjudiqui el contracte d’ assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 
de 16 de juny, Text refós llei de contractes de les administracions públiques.  
 
  3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
  

a.4) Altres assumptes Serveis Jurídics 

2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1812, DE 
14 DE MARÇ DE 2005, SOBRE FORMULACIÓ DE REQUERIMENT 
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PREVI A LA "DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN 
TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA", EN 
RELACIÓ A DÈFICITS DE RECAPTACIÓ DERIVATS DE L'IMPOST 
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
"1r. Formular un requeriment previ en els termes previstos a l’article 44 de la Llei 

de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa a la “Dirección General de 
Financiación Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda” en relació a 
la resolució dictada en data de 21 de desembre de 2004, reconeixent les 
compensacions definitives assignades als municipis amb motiu dels dèficits 
de recaptació derivada de la reforma de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, així com deduint les quantitats rebudes a l’avançada i 
formulant una liquidació definitiva. 

 
2n. Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió plenària que es porti 

a terme, en compliment del que preveu l’article 21 .1, lletra k), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local." 

 

2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2390, DE 
8 D'ABRIL DE 2005, SOBRE SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ 
D'ENTRADA A UNA FINCA DEL CARRER SANT FRANCESC, ALS 
EFECTES D'EFECTUAR UNA EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA 
D'ENDERROC. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la  qual 
és la següent: 
 
 
" 1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada a la finca situada en el carrer Sant 
Francesc núm. 11,  àtic de Manresa, propietat del sr. FRANCESC VIÑEGLAS 
BRUNO, als efectes de poder efectuar l’execució subsidiària d’enderroc del volum 
en l’habitatge esmentat, davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de 
Barcelona.  
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la 
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada a  la finca 
situada en el carrer Sant Francesc núm. 11 àtic de Manresa, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona que per torn correspongui. 
 
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació. 
 

 

b) Assumptes diversos 

2.15 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN 
RECEPCIÓ D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 
MANRESA 
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El secretari  dóna compte dels escrit següents: 
 
Data 
d'entrada 

Organisme Remitent Acord Municipal 

17-03-2005 Ministeri de la 
Presidència 

Directora de la Divisió 
de Recursos i Dret de 
Petició 

Respecte a la 
memòria històrica del 
nostre país 

18-03-2005 Generalitat de 
Catalunya. Gabinet del 
President 

Directora del 
Gabinet 

Recomanacions del 
Comitè de les Nacions 
Unides sobre 
discriminació contra la 
dona 

22-03-2005 Parlament de 
Catalunya. 
Gabinet de 
Presidència 

Cap del Gabinet de 
Presidència 

Recomanacions del 
Comitè de les Nacions 
Unides sobre 
discriminació contra la 
dona 

01-04-2005 Ministeri de la 
Presidència 
 

Directora de la Divisió 
de Recursos i Dret de 
Petició 

Recomanacions del 
Comitè de les Nacions 
Unides sobre 
discriminació contra la 
dona 

05-04-2005 Generalitat de 
Catalunya 
Conselleria de Cultura 

Consellera de 
Cultura 

Adhesió al document 
Agenda 21 de la 
Cultura 

 
 
L'alcalde proposa l'alteració de l'ordre del dia, de conformitat amb l'article 91.3 
del ROF. Tot seguit, es passa al debat i votació de la proposició núm. 7.4 de 
l'ordre del dia, en atenció a les persones que assisteixen a aquesta sessió 
plenària i que estan interessades en aquest tema. 
 
7.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA 

SOBRE EL CONTROL D'ARMES I L'OBJECCIÓ FISCAL A LES 
DESPESES MILITARS." 

 
 
El secretari, dóna compte de la proposició, del 14 d'abril de 2005, que, transcrita, 
diu el següent: 
 
" Atès que en els darrers anys ha augmentat de forma incontrolada el nombre 
d’armes fabricades i comercialitzades a nivell mundial i que és un fet que aquest 
comerç està fora de qualsevol control, nacional o internacional. Tenint en compte 
que les seves conseqüències són diverses: 
a) Minvar el desenvolupament dels països receptors, donat que els diners 

pagats van en detriment de la inversió en sanitat, educació o altres 
serveis bàsics per a la població. 

b) Fomentar la solució armada dels conflictes, evadint el necessari diàleg 
com a forma de resolució dels conflictes. 

c) Alimentar els conflictes armats entre països i la repressió interior de la 
pròpia  població civil. 
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Atès que la conseqüència tràgica derivada d’aquest comerç és que cada minut 
es produeix la mort per arma d’una persona al món i que moltes altres resulten 
ferides greus. 
 
Atès que també és un fet que els diferents governs espanyols, en recents 
legislatures i, també en l’actual, han aprovat contractes d’exportació d’armes a 
diferents països del món. 
 
Atès què Espanya no disposa de cap regulació sobre la intermediació d’armes i 
que els informes sobre exportacions d’armes que el govern remet anualment al 
Congrés dels Diputats no ofereix la suficient garantia de transparència per a un 
control efectiu de les vendes d’armes al nostre país. 
 
I tenint en compte que diferents organitzacions socials com Amnistia 
Internacional, Intermón Oxfam, Justícia i Pau, o la Plataforma Bages Aturem la 
Guerra (PBAG), entre altres, realitzen campanyes per demanar el control del 
comerç i ús d’armes, així com la progressiva desmilitarització de la nostra 
societat. 
 
Atès que el Consell Municipal de Solidaritat, en el marc del seu eix temàtic 
bianual “A Manresa fem possible un altre món”, treballarà de maig a agost 
propers la temàtica dels conflictes armats i de la cultura de la pau. 
 
És per això que, seguint també el camí emprés per altres consistoris en les 
seves polítiques socials, que els grups sotasignants proposen al Ple Municipal 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
1) L’Ajuntament de Manresa, mitjançant la Regidoria de Solidaritat i Cooperació 

Internacional es compromet a:  
• promoure l’objecció de consciència fiscal a les despeses militars com un dret 

individual de caràcter ideològic, la cultura de la pau i els principis de la banca 
ètica.  

• Estudiar les accions i mesures transversals a impulsar des dels diferents 
àmbits municipals, de manera que en els propers Acords de Govern i Plans 
d’Actuació Municipals, l’objecció fiscal a les despeses militars, la cultura de la 
pau i la banca ètica, siguin elements estructurals de les polítiques 
transversals de solidaritat d’aquest Ajuntament. 

 
2) Col·laborar en la promoció de la difusió, assessorament i organització d’actes 

en relació a la cultura de la pau, la banca ètica i l’objecció fiscal a les 
despeses militars en equipaments municipals. 

 
3) Divulgar i difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de la pau, 

la banca ètica i l’objecció fiscal a les despeses militars, a través dels mitjans 
de comunicació municipals i de les pròpies actuacions, donant suport a 
activitats d’entitats i grups locals que els impulsen. 

 
4) Continuar adquirint documentació escrita o audiovisual sobre temes de pau 

per a les biblioteques i centres de documentació públics del municipi, tal com 
ja s’està fent al Centre de Recursos Bambylor de la Casa Flors Sirera. 
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5) Fomentar i facilitar la tasca d’educació per la pau a les escoles, així com 
promoure que aquestes facilitin informació sobre l’objecció fiscal a les 
despeses militars, la banca ètica i les campanyes de reducció d’armament. 

 
6) Com a altres elements essencials d’una cultura de la pau, comprometre’s en 

la protecció del medi ambient, desenvolupar accions contra la discriminació 
(racial, de sexe, etc.), fomentant la tolerància, promovent la justícia social i la 
lluita contra l’exclusió, obrint espais de participació ciutadana en la presa de 
decisions municipals. 

 
7) Posicionar-se en contra de la participació del govern de l’Estat en 

intervencions militars, reclamant vies pacífiques de solució dels conflictes i 
exigint que la població sigui consultada abans que el govern s’impliqui en una 
guerra. Així l’Ajuntament de Manresa s’adhereix a la campanya “Armes sota 
control” que promouen Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i AINSA, per 
demanar el control del comerç i us de les armes al món i el compliment 
estricte, per part del govern espanyol, dels criteris que preveu el Codi de 
Conducta de la UE sobre transferències d’armes. 

 
8) Participar activament en les xarxes de municipis europeus i mundials que 

aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau al món. 
Així l’Ajuntament de Manresa s’adhereix a la campanya de la Xarxa 
d’Alcaldes per la Pau (Mayors of Peace), liderada pels alcaldes d’Hiroshima i 
Nagasaki, i que Greenpeace promou en motiu dels 60 anys del bombardeig 
atòmic d’aquestes ciutats japoneses.   

 
9) Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes ciutadanes que 

afavoreixin la pau, el desarmament, els drets humans i la superació de la 
injustícia i l’explotació. 

 
10) No permetre la instal·lació al municipi de fàbriques d’armament o 

d’equipaments militars i, treballar per incloure dins els protocols municipals, 
mesures que impedeixin la contractació d’empreses, i la compra o difusió de 
productes o marques, que no tinguin en compta la defensa i promoció dels 
aspectes laborals i ètics contemplats en aquesta moció." 

 
El secretari explica que hi ha hagut una sol.licitud d'intervenció en aquest punt de 
l'ordre del dia, d'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Tot seguit, l'alcalde dóna la paraula al senyor Francesc Trullàs Barnaus (DNI 
39350275-N), que intervindrà en nom de la Plataforma Bages Aturem la Guerra. 
 
El senyor Francesc Trullàs diu que fa  poc més d'un any la Plataforma Bages 
Aturem la Guerra sota el paraigües de Justícia i Pau era aquí per proposar al ple 
de l'Ajuntament d'aprovar una declaració formal contrària a les guerres, a la 
presència de les tropes espanyoles a l'Iraq i demanant a les institucions que 
fossin també la veu de les mobilitzacions que hi havia al carrer amb el crit 
"aturem la guerra".  Un any més tard, les bones paraules que es van pronunciar 
aquell dia es tradueixen en el text de moció que avui es presenta i es defensa, i 
que si s'aprova serà un pas endavant concret en la línia de fer avançar el món 
cap un progressiu control de l'armamentisme i la desmilitarització de la societat. 
Les guerres no existeixen sense armes, o en tot cas perdrien una part  important 
del seu efecte devastador, i les armes es fabriquen perquè hi ha qui inverteix en 
investigació i en el seu comerç. Aquests inversors són estats i també empreses. 
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Les guerres tampoc existirien sense la ferma voluntat d'estats i també 
d'empreses de dominar extensions geogràfiques per raons d'estratègia de poder 
o de riquesa material. Accions com la sortida de les tropes de l'Iraq serien molt 
lloables i es podria interpretar com un ferm propòsit de treball per la pau al món. 
Malauradament van acompanyades del clar suport que el govern de l'estat 
espanyol ha donat a l'ocupació d'Afganistan i  d'un nou desplegament de les 
tropes espanyoles en aquell país, on lluny de garantir-se llibertats, educació i 
democràcia, tan sols hi ha diners i protecció per al nou oleoducte 
transcontinental. També s'ha vist com en els darrers dies s'ha tancat un 
important tracte de venda d'armament amb Veneçuela. Això demostra que la 
política militarista de sempre no canvia. Les campanyes d'objecció fiscal i 
d'estalvi ètics són eines que els col.lectius per la pau posen al nostre abast per 
prendre consciència de la importància que tenen els nostres diners, els de les 
persones, dins l'economia de la guerra, i reclamen una gestió justa i ètica 
d'aquests diners. L'objecció fiscal és una proposta de desobediència civil que 
pretén fer adonar a l'administració de l'estat  i a la banca que cada dia som més 
conscients dels nostres drets i deures reconeguts legalment o no. Cal que des de 
l'administració local es fomenti aquesta consciència com també hem d'obrir els 
ulls a totes les altres formes de violència que sovint tenim dins a casa i lluitar-hi 
amb igual energia.  
Esperem que l'aprovació de la moció ho sigui amb l'interès d'anar ampliant la 
col.laboració de l'Administració local amb les campanyes descrites i que se'n faci 
una ferma defensa davant dels mitjans d'informació locals i nacionals. També en 
d'altres instàncies de poder on participi l'Ajuntament tal com els consells 
comarcals, la Diputació, així com en tot tipus d'organitzacions i fòrums socials i 
polítics. 
 
El Sr. Rubio i Cano manifesta que des de la Regidoria de Solidaritat s'ha tingut 
la voluntat de presentar aquesta moció d'acord amb la Plataforma Bages Aturem 
la Guerra i amb d'altres entitats que també en formen part, com és Justícia i Pau, 
SETEM  i d'altres. Es va considerar convenient ja que anava en la línia dels 
objectius del Pla d'Actuació Municipal de Solidaritat. En aquest Pla, fruit d'un 
procés de participació ciutadana, en el qual bona part de les entitats solidàries de 
la ciutat exigien i proposaven que la política municipal, com a instància més 
propera a la ciutadania, fos capaç de recollir el potencial de l'opinió pública 
ciutadana, que pocs mesos abans de constituir-se aquesta legislatura havia sortit 
al carrer reclamant, no només un no a la guerra, sinó també una proposta per 
avançar en la cultura de la pau i la resolució dels conflictes. No és la primera 
vegada que en aquest ple, des de la Regidoria de Solidaritat, s'hi porta una 
moció que intenta treballar en la línia de la cultura de la pau i perquè un món 
més just i igualitari sigui possible, i no serà l'última.   
En la moció es proposen una sèrie d'acords que poden significar actuacions 
noves al què ja s'ha estat fent fins ara, com l'objecció fiscal a les despeses 
militars, i que des de l'any passat, la Plataforma Bages Aturem la Guerra està 
oferint a la ciutadania conèixer aquesta acció perquè d'una manera quotidiana 
pugui exercir una decisió individual. I també s'està proposant en la moció que 
aquest ple prengui un acord en el qual es manifesta la no instal.lació al municipi 
de fàbriques d'armament o d'equipaments militars. És a dir, el que aquesta moció 
introdueix de nou, fonamentalment, són aquestes dues qüestions, apart 
d'adherir-se a dues campanyes, la que promou Amnistia Internacional Intermón, 
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sobre l'aplicació per part del govern espanyol del codi de conducta de la UE 
sobre transferència d'armes, i la que promouen els alcaldes d'Iroshima i 
Nagasaki amb motiu de denúncia i recordatori que fa seixanta anys les seves 
ciutats van sofrir un bombardeig atòmic. Els altres elements que proposa la 
moció són línies de treball que aquest Ajuntament està executant i que sobretot 
les estant impulsant les entitats solidàries de la ciutat, i per tant, és important que 
es reforcin aquestes línies. Es fa èmfasi a la banca ètica, tant des de la Regidoria 
de Solidaritat com des de la Regidoria d'Ocupació i  des de Promoció Econòmica 
ja s'han realitzat activitats de promoció a la banca ètica o es té relació o 
col.laboració amb entitats que a nivell de Catalunya estan promovent una banca 
ètica, i per tant és una moció que està recollint part de la feina feta i està 
manifestant la voluntat d'aprofundiment d'aquesta. 
Per tant, quan des de la Plataforma es va proposar a l'Ajuntament que en el ple 
del més d'abril es pogués arribar a un acord i presentar una moció que recollís 
tota aquesta temàtica, es va considerar que era important fer-ho.  
Per acabar dir que el ple de l'Ajuntament de Manresa és l'òrgan de decisió que té 
la ciutat i per tant, és l'àmbit on es pot manifestar a la ciutadania que cal un 
treball per eradicar els conflictes armats i per promocionar els valors alternatius a 
la cultura del militarisme. 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU s'afegeix a aquesta moció. El 
GMCiU entén, com deia el senyor Rubio,  que hi ha un seguit de valors que en 
una societat del segle XXI han de formar part de l'imaginari de tothom. La guerra, 
que és un costum atàvic, que gairebé està genèticament instaurat al si de les 
persones, no sembla que sigui la millor resposta que es pot tenir als problemes 
que hi ha plantejats en el món d'avui. Encara que, dissortadament, també és 
veritat que des d'un punt de vista genètic les persones tendim, de vegades,  
només buscar solucions a través de la imposició de la força. I per això avui, quan 
s'ha avançat tant tecnològicament, quan es parla tant d'una filosofia diferent, 
d'igualtat entre les persones, del nou racisme, de l'equiparació dels drets de la 
dona als dels homes, resulta que encara avui, la indústria armamentística 
continua sent un sector econòmic molt potent, especialment al món occidental, i 
continua sent també un producte de consum massiu, sobretot en les cultures del 
Tercer Món.  
Sobre l'Afganistan i la referència que s'ha fet que deia que l'ocupació tan sols és 
perquè s'hi construeixi un oleoducte, s'ha de dir que l'ocupació no només serveix 
perquè es consolidi un oleoducte, amb uns interessos de multinacionals 
occidentals que s'hi guanyaran molt bé la vida, sinó perquè es comencin a fer els 
estudis i es reconstrueixin els budes, que ara fa aproximadament quatre anys es 
van destruir a canonades per part d'un règim tirànic que conculcava els drets 
fonamentals de les persones, i  molt especialment els de les dones. I quan els 
que s'impliquen en una ONG o en una organització internacional, gràcies a les 
quals el règim de l'Afganistan no és el mateix que hi havia abans de la 
conflagració, quan avui en aquest règim polític, tot i les gran mancances, tot i els 
interessos occidentals, tot i que s'ha arribat a aquesta conclusió amb morts 
d'innocents, el final de tot sí que és veritat que resulta que hi ha condicions 
objectives de vida que són indiscutiblement millors que les que hi havia abans. 
Quan es parla d'aquestes coses han de ser una mica curosos, no volen pas dir 
que això justifiqui una guerra ni la mort d'una sola persona, però s'han d'avaluar 
les situacions dels indrets quan es produeixen en la seva globalitat, i només 
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focalitzades cap un cantó pot semblar que les estiguin estereotipant.  Diu que 
amb aquesta postura no està  defensant la guerra, ni la producció d'armes, però 
si que a vegades s'ha de resituar aquestes coses ja que semblen prou 
importants. Algú dirà que el canvi a l'Afganistan s'hauria pogut produir per la via 
política i per la via del diàleg. És evident que s'ha d'anar cap a aquesta direcció. 
El que no es pot fer és convidar a què les resolucions dels conflictes acabin 
portant-se a terme per la via de la guerra, mitjançant una política hipòcrita, que 
és la de firmar resolucions, com la d'avui aquí, i llavors firmar acords de venda 
d'armament a països del Tercer Món immediatament després. Per això hi ha un 
aspecte interessant de la moció que diu no permetre la instal.lació al municipi de 
fàbriques d'armament o d'equipaments militars. És a dir, això, sí que és de 
l'àmbit municipal. Moltes vegades aquestes declaracions de principis es queden 
esvaïdes. I en el cas que ens ocupa, el punt 10 és molt concret. I si aquest punt 
10 s'aprova per unanimitat afectarà a tothom, al govern i a l'oposició. I a més cal 
difondre-ho i fer-ne "una mica de catecisme" del dia a dia. 
 
El senyor Francesc Trullàs diu que ha quedat bastant clar el que es pretén 
amb la moció i és: que els nostres impostos i els nostres diners no serveixin per 
la promoció de la guerra ni per l'economia de la guerra. No s'ha entrat en l'origen 
ni el manera de solucionar-se d'aquestes guerres, ni qui les causa ni com, ni 
quins agents intervenen. En el cas de l'Afganistan, tan sols se sap el que diu la 
premsa oficial i amb la de l'Iraq passa exactament el mateix. És a dir, que 
s'escapa al menys tres quartes parts de la veritat que s'esdevé en aquells 
països. Es tendeix a creure aquelles opinions que tranquil·litzen, que són les que 
reben cada dia en els mitjans d'informació principals. En aquest cas es proposa 
que per als dies 20, 21 i  22  de maig per a qui tingui interès participi en el fòrum 
internacional sobre l'Iraq  es farà a Barcelona,  a la Universitat de Barcelona. Allà 
es podran sentir moltes altres veritats que no arriben, com la participació de la 
població de l'Iraq en el referèndum en què les veus oficials van parlar d'un 80 o 
90% de participació i les veus del país, les seves associacions parlen d'un 40%. 
Per tant, com que s'estan movent en aquest dubte d'informació, en la moció que 
s'ha presentat no s'ha parlat dels conflictes a què ha fet referència el senyor 
Vives. 
 
El senyor Rubio i Cano  diu que aquest és un treball que no es circumscriu en 
la moció d'avui. En aquesta sessió s'està parlant de cultura de la pau i rebuig del 
militarisme en la línia del perquè dels conflictes i la seva resolució. La violència 
ve generada per uns problemes estructurals. És tracta d'un treball de fons en 
què participen fonamentalment entitats solidàries, però des de l'àmbit polític i 
institucional es té la voluntat de treballar perquè la gent conegui què passa al 
món i per què.  Es tracta d'aprovar la moció d'avui i oferir una proposta a la 
ciutadania perquè conegui què passa i tingui l'oportunitat d'involucrar-se.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
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3.1.1 MODIFICAR EL PUNT 10 DEL DICTAMEN APROVAT PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL 
SENTIT DE NOMENAR EL SENYOR RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA 
REPRESENTANT D'AQUEST AJUNTAMENT AL CONSORCI 
TRANSVERSAL, XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 7 d'abril de 2005, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 
2003, va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el 
nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de 
sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants 
municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, 
mancomunitat i altres òrgans. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2004, va acordar adherir-se al Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals, 
com a membre fundador i de ple dret, així com l’aprovació del seus estatuts. 
 
Atès que amb registre d’entrada de dia 29 de març de 2005, l’Ajuntament d’Olot, 
que s’encarrega de la constitució de l’esmentat consorci, ens ha sol·licitat el 
nomenament del representant d’aquest Ajuntament per formar part del Consell 
Directiu, tal i com s’estableix a l’article 8 dels Estatuts. 
 
Atès que El Director de l’Àrea de Serveis a les Persones ha emès informe amb el 
que es proposa al Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, Regidor delegat de Cultura i 
Turisme, com a representant d’aquest Ajuntament al Consorci Transversal, 
Xarxa d’activitats culturals. 
 
Atès el que disposen l’article 22.2.b) de la  Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per 
la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local; article 52.2.b. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 
reglamentació concordant. 
 
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents, 

A C O R D S 
 

Primer.- MODIFICAR el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació 
en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució 
dels grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions 
municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació 
dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, 
entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d’incloure els 
representants següents: 
 

CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
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Segon.- NOTIFICAR aquest acords a les persones afectades, als efectes de la 
seva acceptació. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquesta dictamen en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança 
amb l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu comú". 
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que aquest divendres es va constituir a la 
ciutat de Girona formalment aquesta organització, que és una xarxa de ciutats, 
allò que popularment es diu una xarxa de ciutats del rere país, per tal que el 
suport que normalment es dóna  a la producció, a la difusió o a la creació de la 
cultura tingui una xarxa que permeti fer circular aquestes propostes i permeti 
intercanviar-les, més enllà de la força centrípeta que té la capital del país que és 
Barcelona. I en aquest sentit la xarxa transversal treballa per compartir 
experiències, informacions, programacions, formules de gestió i ja fa alguns anys 
que a partir d'una revista anomenada "La Paeria", de l'Ajuntament de Lleida, a 
poc a poc ha anat congregant d'altres propostes i també d'altres municipis. 
Aquest divendres van signar els alcaldes d'un conjunt de ciutats, entre els quals 
no hi va poder ser el de Manresa,  el qual va estar representat pel regidor Alain 
Jordà. En tot cas signen i s'ajunten en aquesta xarxa d'activitats culturals les 
ciutats de Figueres, Girona, Granollers, La Seu d'Urgell, Lleida, Manresa, 
Mataró, Olot, Perpinyà, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa, Vic i Vilanova i la 
Geltrú. I fer constar, que més enllà de les diverses fórmules polítiques que 
cadascun d'aquests municipis pugui recollir, fins i tot abasta el del conjunt dels 
Països Catalans, ciutats com la de Perpinyà. I en definitiva, és important i pot 
servir per rendibilitzar els recursos que sovint des de cadascun dels ajuntaments, 
en un dels àmbits en què tenen menys obligacions però que en canvi sovint 
s'inverteixen bastants recursos, es pugui compatibilitzar, intercanviar i generar 
complicitats a l'entorn d'aquesta dinàmica cultural  que sovint no queda reflectida 
en els grans mitjans del país.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 15 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 
GMERC, 2 ICV-EA) i 9 abstencions ( 7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.1.2 RATIFICAR LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU CONTRA EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EN 
RECLAMACIÓ DE DEUTES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 7 d'abril de 2005, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"En data 30 de març de 2005 l’Alcalde-President dictà resolució sobre la 
interposició de recurs contenciós-administratiu contra el Servei Català de la Salut 
fonamentant-se en els antecedents i consideracions que a continuació 
s’exposen: 
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“En escrit de 14 de març de 2005, la Tresorera informa que el Servei Català de la 
Salut té contrets diversos deutes amb l’Ajuntament, per un import de principal de 
24.359,96 €, i demana que s’interposi recurs contenciós-administratiu. 
 
El dia 17 de desembre de 2004 es va practicar requeriment de pagament al 
Servei Català de la Salut i en ell s’advertia que si es rebutjava es consideraria 
oberta la via contenciosa-administrativa contra la inactivitat de l’Administració. 
 
No és possible seguir procediment executiu contra la Generalitat de Catalunya, 
segons disposen els articles 44.1 de la Llei General Pressupostària i 13.3 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya (LFC). Cal promoure una condemna judicial 
per fer possible el cobrament, d’acord amb l’article 23.2 LFC, que disposa 
l’exigibilitat del pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat quan 
“resultin de l’execució del pressupost, de sentència judicial ferma o d’operacions 
de tresoreria”. La sentència que estableixi obligacions a càrrec de la Generalitat 
s’haurà de complir puntualment, i en el cas que en el pressupost faltés el crèdit 
corresponent, se sol·licitarà del Parlament un suplement de crèdit o un crèdit 
extraordinari, dins dels tres mesos següents a la notificació de la resolució, 
segons disposa l’article 24 LFC. 
 
La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-
administrativa (LJ) dóna als interessats la possibilitat d’exigir davant la jurisdicció 
contenciosa-administrativa el compliment d’una obligació, en el seu article 29.1., 
possibilitat que existiria igualment segons les normes generals del procediment 
administratiu, ja que l’Ajuntament ha requerit el pagament d’un deute, que no 
s’ha satisfet, i l’Administració deutora no ha contestat, de manera que ens 
trobem davant d’un acte presumpte de la Generalitat de denegació d’una 
sol·licitud de pagament i, per tant, impugnable segons l’article 25.1 LJ. 
 
L’article 44.1 LJ disposa que en els litigis entre Administracions públiques no es 
podrà interposar recurs en via administrativa, però es podrà fer un requeriment 
previ perquè “...iniciï l’activitat a què estigui obligada”. Aquest requeriment es 
considerarà rebutjat si dins del mes següent a la seva recepció no es fos 
contestat (article 44.3 LJ), i a partir d’aquest moment s’iniciarà el termini de dos 
mesos per interposar el recurs contenciós-administratiu (article 46.6 LJ). En 
aquest cas, el requeriment es va practicar el dia 4 de novembre de 2002, i 
encara no ha estat contestat, de manera que resta oberta la via contenciosa-
administrativa. 
 
Pel que fa a l’òrgan judicial competent, la matèria de què tracta aquest recurs no 
està expressament contemplada als articles que atribueixen la competència 
objectiva, de manera que s’ha d’aplicar la clàusula residual de l'article 10.1.a) LJ 
i considerar que s’ha de presentar el recurs davant la Sala del contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justícia, que en coneixerà en única 
instància.  
 
Han recaigut ja diverses sentències en litigis promoguts per l’Ajuntament de 
Manresa en idèntics supòsits, en sentit condemnatori de l’Administració deutora, 
com ara la sentència dictada el dia 20-06-02 pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya contra el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya, la sentència dictada el dia 17-07-00 pel Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 9 de Barcelona contra l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i la 
sentència dictada el dia 14-04-00 pel Jutjat Central núm. 2 contra l’Inem. 
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La sentència dictada pel Tribunal Suprem el dia 26 de juliol de 2002 s’ha pronunciat 
en el sentit que quan ens trobem davant de relacions interadministratives de 
conflicte cal entendre que les pretensions deduïdes per una Administració pública 
front l’acte exprés o presumpte d’altra Administració, estan incloses en l’àmbit de la 
clàusula general atributiva de competència a l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu, continguda a l’art. 1 LJ i 9.4 LOPJ. La mateixa sentència reconeix el 
problema pràctic que suposa per a l’execució forçosa dels actes administratius, el 
determinar si són aplicables els mitjans d’execució forçosa previstos a la LRJ-PAC 
per a imposar el compliment forçós d’obligacions a altra Administració pública, que 
és també titular de potestats administratives i de prerrogatives. 
 
L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, 
així com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Els articles 21 i 22 LBRL, l’article 23.1. f) del text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 
18 d’abril (TRRL) estableixen les regles d’atribució de competència en matèria 
d’exercici de les accions administratives i judicials.” 
 
El Lletrat, Cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant que el 
Ple acordi la ratificació de la interposició d’aquest recurs contra el Servei Català de 
la Salut d’acord amb el que disposa  l’article 54.3 del RD 781/1986, que aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la 
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els 
següents 
 
ACORDS: 
 
 
1r.- RATIFICAR la interposició del recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, 
contra el Servei Català de Salut en reclamació dels deutes tributaris que també es 
relacionen tot seguit, amb import total de 24.359,96 €: 
 
Exercici Concepte Import Fi període 

voluntari 
2001 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 23.933,91 20-04-2001 
2003 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 426,05 20-08-2003 

 
2n.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta d'una resolució de 
l'Alcaldia que es ratifica en aquest ple per interposar un recurs contenciós 
administratiu contra el Servei Català de la Salut pels imports de 23.933 i 426 
euros corresponents a l'exercici 2001 i 2003 dels impostos de construccions i 
instal.lacions i obres, referents al CAP del C/ Creu Guixera. De fet, van 
acompanyats dels corresponents informes dels Serveis Jurídics i per tant 
consideren que s'ha d'iniciar aquest recurs. 
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Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents 
i, per tant,  esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.1.3 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 

MUNICIPAL SOBRE APARCAMENTS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 30 de març de 2005, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents de fet: 
 
El Ple de la Corporació en sessió del dia 22 de febrer de 2005, va aprovar la 
formació i designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança municipal sobre aparcaments. 
 
La comissió redactora va aprovar el dia 16 de març de 2005 el text definitiu del 
projecte de la modificació de l’ordenança que ha elaborat, i que consta de 57 
articles, 4 disposicions addicionals,1 disposició transitòria, 1 de derogatòria i 1 
disposicions final. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel 
termini mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments, i resolució de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas 
que no s’ha n’hagués presentat cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
fins aleshores provisional. 
 
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una 
comissió d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta 
també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text 
refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 
   
El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant 
l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentada ordenança. 
 
És per això que l’Alcalde-President, amb l’informe previ de la Comissió 
informativa dels Serveis del Territori, proposa que el ple de la Corporació adopti 
els següents 
 

ACORDS: 
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Primer. APROVAR INICIALMENT la Modificació de l’Ordenança municipal sobre 
aparcaments, que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, el 
text de l’ordenança aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació 
inicial, per tal que es puguin presentar  reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.  L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no haver-hi cap 
reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya. 
 
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE APARCAMENTS 
 
 

ÍNDEX 
 

 

Preàmbul 

 

Capítol I:    Disposicions preliminars 

 

Capítol II:   Disposicions per a aparcaments de vehicles tipus turisme 

Secció 1ª. -  Conceptes i classificació 

Secció 2ª. -  Condicions tècniques 

 

Capítol III:   Disposicions per a aparcaments de vehicles tipus motocicleta 

i  

  ciclomotor 

Secció 1ª. -  Conceptes 

Secció 2ª. -  Condicions tècniques 

 

Capítol IV:   Disposicions comunes 

 

Capítol V:   Llicència municipal 

 

Capítol VI:  Règim sancionador 

 

Disposicions addicionals 

Disposició transitòria 

Disposició derogatòria 
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Disposició final 

 

ANNEX I:  Comportament al foc dels materials i elements constructius 

ANNEX II:  Instal·lacions de protecció contra incendis 

ANNEX III:  Requeriments dels trasters 

ANNEX IV:  Requeriments per a l’evacuació de fums 

 
PREÀMBUL 
 
 
El 21 de desembre de 1998 l'Ajuntament de Manresa va aprovar l'Ordenança 
municipal sobre aparcaments, que regulava per primera vegada a nivell 
municipal aquesta tipologia d'activitats. Durant els més de cinc anys d'aplicació 
d'aquesta ordenança s'han evidenciat en el text en vigor alguns buits normatius 
així com la incoherència d'alguna de les seves disposicions amb les pràctiques 
socialment i urbanísticament habituals i recomanables com són, per exemple, 
l'agrupació d'aparcaments de dues o més comunitats per compartir accessos, 
pràctica que afavoreix de manera notòria la circulació i protegeix un bé escàs 
com és el de l'estacionament en superfície. 
 
D'altra banda, i des de l'any 1998, s'ha produït una important transformació 
normativa, tant a nivell procedimental, amb l'entrada en vigor del nou règim 
ambiental a Catalunya, constituït per la Llei 3/1998, d'intervenció integral de 
l'administració ambiental i el seu desenvolupament reglamentari, i de l'altra per 
les diferents normatives sectorials i tècniques (prevenció i extinció d'incendis, 
REBT, etc.) d'incidència en aquest àmbit. La modificació de l'ordenança es 
planteja l'adequació de tots els seus preceptes al nou marc normatiu. 
 
Finalment, l'Ordenança pretén resoldre amb rigor jurídic l'exigència legal de 
llicència expressa per a les activitats d'aparcament de vehicles que la 
requereixen, eliminant la tàcita legalització conjunta amb les llicències d'obres 
que el text originari establia per als aparcaments d'edificacions de nova planta i 
que la pràctica ha evidenciat que quedaven amb una cobertura jurídica dubtosa 
derivada, essencialment, de la pròpia naturalesa de la llicència d'obres que té 
una vigència limitada en el temps, a diferència de la d'activitat que, per concepte, 
neix amb vocació de duració indeterminada. 
 
CAPITOL I  DISPOSICIONS PRELIMINARS 
 
Article 1 

1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació dels aparcaments pel 
que fa a les seves característiques tècniques, higiènico-sanitàries i de 
condicionament.  

 
2. S’entén per aparcament, als efectes de la present ordenança, tot espai, 

obert o tancat, cobert o descobert, destinat a ser ocupat per vehicles 
automòbils. L’espai podrà estar dotat d’instal·lacions de rentatge, greixat, 
càrrega de bateries i/o subministrament d’aire, aigua i olis. 

 
3. S’entén per aparcament públic el que és de lliure accés i d’utilització 

general, gratuïta o mitjançant preu, sense vinculació a cap altra activitat. 
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4. Els locals destinats a aparcament que no permetin l'allotjament de més 
de 5 vehicles turisme o més de 20 motocicletes o ciclomotors, no estaran 
subjectes a llicència municipal d'activitats. A aquest efecte, si en un local 
si allotgen diferents tipus de vehicles, el còmput es farà a raó d’equiparar 
4 motocicletes a un turisme. 

 
5. Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta ordenança, sense perjudici de 

l'aplicació supletòria a criteri dels Serveis Tècnics municipals, els 
aparcaments de vehicles que no siguin de tipus turisme, motocicleta o 
ciclomotor. 

 
Article 2  
La present Ordenança complementa les disposicions estipulades per aquest 
tipus d’activitat  per les normes urbanístiques del Pla General i per les 
normatives sectorials que siguin d'aplicació. 
 
Article 3 
L’àmbit territorial d’aplicació de la present Ordenança és tot el terme municipal 
de Manresa. 
 
CAPITOL II  DISPOSICIONS PER A APARCAMENTS DE VEHICLES TIPUS  
  TURISME 
 
Secció 1ª. - CONCEPTES I CLASSIFICACIÓ 
 
Article 4 
1. Els aparcaments de vehicles tipus turisme es classifiquen en funció de la 

seva capacitat en nombre de vehicles, en els següents grups: 
 
 GRUP A:  De 6 a 40 vehicles 
 GRUP B:  De 41 a 100 vehicles 
 GRUP C:  Més de 100 vehicles 
 
2. El nombre màxim de vehicles que pot encabir un local destinat a aparcament, 

vindrà donat per la proporció d’un vehicle turisme cada 20 m2 de superfície 
útil, entenent com a tal la compresa dins del perímetre definit per la cara 
interior del seu tancament, incloent-hi rampes, accessos, àrees de maniobra, 
illetes i voreres i excloent-ne els espais destinats a trasters, serveis o 
instal.lacions de qualsevol naturalesa. 

 
3. Els aparcaments que inclouen espais destinats a l'aparcament de 

motocicletes o ciclomotors simultàniament amb vehicles turisme, s’ajustaran 
a les disposicions del present capítol, i a l'efecte de la seva capacitat, segons 
el que s’ha indicat en el punt anterior, s'estableix que cada 4 
motocicletes/ciclomotors equivalen a un vehicle tipus turisme. 

 
4. Només als efectes de classificació en un dels grups indicats, el nombre 

mínim de vehicles que es podrà considerar serà el que resulti de dividir la 
superfície útil de l’aparcament per 24. En qualsevol cas, per poder-se acollir 
a les condicions exigibles al grup així obtingut, el nombre real de vehicles 
justificats en projecte no podrà superar el llindar que implica el canvi al grup 
superior.   

 
Secció 2ª. - CONDICIONS TÈCNIQUES 
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Article 5  
Cada plaça d’aparcament disposarà d’una dimensió útil mínima en tots els seus 
punts de 2,20x4,50 metres. 
 
Article 6  
Les places aparcament podran ser simples o múltiples. 

1. S’entén per plaça simple la que pot allotjar un únic vehicle. La seva 
dimensió pot oscil·lar des dels 2,20x4,50 m. fins a valors que no superin els 
seus múltiples en alguna de les dues dimensions ( <4,40x4,50 m. ó 
<2,20x9,00 m. ) 

 
2. S’entén per plaça múltiple la que pot allotjar més d’un vehicle. El nombre de 

vehicles s’estableix en funció de les dimensions superiors als múltiples de 
2,20x4,50 m. 

 
3. El projecte haurà de definir i justificar el nombre de places simples i 

múltiples adoptades així com la seva capacitat en nombre de vehicles 
 

Article 7  
1. Els aparcaments del Grup A han de tenir, com a mínim, un accés de 

vianants, i els dels Grups B i C n'han de tenir dos. 
 
2. En els aparcaments del  Grup A, d’una sola planta, la porta d’accés de 

vehicles es podrà considerar com accés de vianants sempre que sigui 
possible la seva fàcil obertura manual des de l’interior i disposi d’obertura de 
ventilació, en la seva part superior, d’un mínim de 0,30 m2. Es considerarà que 
disposa de fàcil obertura manual quan existeixi una porta abatible integrada en 
la porta de vehicles, amb sistema d’obertura interior manual i practicable per a 
l’evacuació en tot moment. 

 
3. En els aparcaments dels Grups B i C, almenys un dels accessos es farà 

directament a l’exterior, separat de l’accés de vehicles o adequadament 
protegit i amb una amplada mínima de 80 cm. 

 
Article 8 
Els aparcaments de vehicles turisme, dels Grups B i C, hauran de complir les 
disposicions sobre itineraris previstes en el Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, o norma que el 
substitueixi . 
 
Article 9  
1. Els aparcaments han de tenir la porta d’accés endarrerida 5 metres respecte 

de la línia de façana. 
 

2. Es podran eximir del compliment de la condició establerta en el punt anterior, 
aquells aparcaments que per la seva directa vinculació a una activitat o per 
raó del seu caràcter públic, tinguin la porta permanentment oberta. 
Tanmateix, si disposen de barreres de control d'accés, aquestes barreres 
s'han d'endarrerir també 5 metres respecte la línia de façana. 

 
Article 10 
El nombre d'accessos per a vehicles des de l’exterior es regirà per la taula següent 
: 
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 Nombre mínim 
d'accessos 

Amplada mínima 
(m) 

GRUP A 1 3 

1                                        5,4   (1) GRUP B 

2          3      (2) 

GRUP C 2          3      (2) 

 
 (1) Per a dos sentits de circulació. 
 (2) Doble sentit de circulació (entrada i sortida independents) 
 
Article 11 
No obstant el que s’estableix en l’article anterior, l’amplada mínima dels accessos 
haurà de ser sempre de 4 m. en les vies de calçada d’ample  inferior a 7 m. 
 
Article 12 
Les amplades mínimes indicades s’hauran de respectar en l’accés a l’aparcament i 
almenys en el tram dels primers quatre metres després de l’entrada. 
En el cas d’aparcaments que disposin de rampa accés, l’amplada mínima serà 
obligatòria en tot el recorregut de la rampa i en els primers quatre metres des de la 
seva finalització. 
 
Article  13  
1. En tots els casos, les rampes d’accés o interiors de circulació de vehicles 

tindran una amplada mínima de 3 m. 
 
2. Si la capacitat supera els 40 vehicles/planta, la rampa de comunicació ha de 

tenir una amplada de 5,40 m., amb doble sentit de circulació marcat al 
paviment. 

 
3. S’admet la comunicació entre plantes mitjançant plataformes elevadores i 

ascensors per vehicles. 
 
Article 14 
En els aparcaments públics, en els privats dels grups B i C, o en qualsevol 
aparcament la sortida del qual es produeixi en un vial de menys de 7 m. 
d’amplada, s’haurà de col·locar un mirall que permeti la visibilitat de la via pública 
a l’efecte de facilitar la incorporació a la circulació. El mirall s’instal·larà a l’espai 
privat. 
 
 
CAPITOL III  DISPOSICIONS PER A APARCAMENTS DE VEHICLES TIPUS  
  MOTOCICLETA o CICLOMOTOR 
 
Secció 1ª. - CONCEPTES 
 
Article  15 
1. El nombre màxim de vehicles d’aquest tipus que pot allotjar un local destinat 

a aparcament, vindrà donat per la proporció d’un vehicle cada 5 m2 de 
superfície útil, entenent com a tal la compresa dins del perímetre definit per la 
cara interior del seu tancament, incloent-hi rampes, accessos, àrees de 
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maniobra, illetes i voreres i excloent-ne els espais destinats a trasters, 
serveis o instal.lacions de qualsevol naturalesa. 

 
2. El nombre mínim de vehicles que es considerarà per tal de determinar si 

l'activitat està subjecta a llicència serà el que resulti de dividir la superfície útil 
de l’aparcament per 6. 

 
Secció 2ª. - CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Article 16  
Cada plaça d’aparcament disposarà d’una dimensió útil mínima en tots els seus 
punts de 1,10x2,25 metres. 
 
Article 17  
Les places aparcament podran ser simples o múltiples. 
1. S’entén per plaça simple la que pot allotjar un únic vehicle. La seva dimensió 

pot oscil·lar des dels 1,10x2,25 m. fins a valors que no superin els seus 
múltiples en alguna de les dues dimensions (<2,20x2,25 m. ó <1,10x4,50 m.) 

  
2. S’entén per plaça múltiple la que pot allotjar més d’un vehicle. El nombre de 

vehicles s’estableix en funció de les dimensions superiors als múltiples de 
1,10x2,25 m. 

 
3. El projecte haurà de definir i justificar el nombre de places simples i múltiples 

adoptades així com la seva capacitat en nombre de vehicles 
 
Article 18  
1. Els aparcaments han de tenir, com a mínim, un accés de vianants. 
 
2. En els aparcaments d’una sola planta, la porta d’accés de vehicles es podrà 

considerar com  accés de vianants sempre que sigui possible la seva fàcil 
obertura manual des de l’interior i disposi d’obertura de ventilació, en la seva 
part superior, d’un mínim de 0,30 m2. Es considerarà que  disposa de fàcil 
obertura manual quan existeixi una porta abatible integrada en la porta de 
vehicles, amb sistema d’obertura interior manual, practicable per a l’evacuació 
en tot moment. 

 
Article 19 
1. L’amplada mínima de l’accés i de tots els recorreguts i rampes interiors ha de 

ser de 2 m. 
2. S’admet la comunicació entre plantes mitjançant plataformes elevadores i 

ascensors per vehicles. 
 
Article 20  
En tots els aparcaments, s’haurà de col·locar un mirall que permeti la visibilitat de 
la via pública a l’efecte de facilitar la incorporació a la circulació. El mirall 
s’instal·larà a l’espai privat. 
 
CAPITOL IV:  DISPOSICIONS COMUNES 
 
Article 21  
Tots els aparcaments han de garantir l'accés de persones amb mobilitat reduïda. 
 
Article 22 
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1. Els aparcaments públics hauran de disposar de places reservades per a 
persones amb mobilitat reduïda en la proporció i característiques establertes 
a l’art. 26 del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, o norma que el substitueixi. 

 
2. També n'hauran de disposar els aparcaments privats de vehicles tipus 

turisme classificats com a Grups B i C, en el capítol II, així com els de tipus 
motocicleta si superen les 100 places, en la proporció d’una plaça adaptada 
per cada 60 vehicles o fracció i amb les mateixes característiques 
expressades en l'apartat primer d'aquest article. 

 
Article 23 
Totes les places d’aparcament han de tenir accés fàcil, directe  i independent. 
 
Article 24 
L’acotament per aparcament de vehicles en les terrasses dels cossos d’edificació 
en l’espai lliure interior d’illa haurà de separar-se de les alineacions de façanes 
interiors en una distància de 3 m. 
 
Article 25 
En cas que l'aparcament disposi de zones de rentatge, greixat, càrrega de bateries, 
subministrament d’aire, aigua i olis, s'hauran de separar adequadament aquestes 
zones de l'espai destinat a la guarda de vehicles. 
  
Article 26 
Tots els aparcaments han de tenir marcats al paviment els espais destinats a cada 
plaça de vehicle. També cal indicar-hi els passadissos, accessos i sortides, tant de 
vianants com de vehicles. 
 
Article 27 
L’alçada lliure mínima dels locals regulats per aquesta ordenança serà de 2,20 m. i 
no podrà ser reduïda amb canalitzacions o instal·lacions en les zones de circulació. 
 
Article 28 
A l’exterior dels aparcaments públics s’hi haurà d’indicar l’altura màxima dels 
vehicles que poden accedir-hi, que serà 50 cm inferior a l’alçada lliure de pas del 
local i a la del seu accés. 
 
Article 29  
1. S’entén per accés de vianants l’espai destinat a aquesta finalitat, que 

comunica amb un altre sector d’incendis o directament a l’exterior. 
 
2. Tots els aparcaments han de disposar de vestíbuls d’independència en 

l'accés a les escales de l’immoble, als ascensors o a d'altres sectors, així 
com de senyalització d’evacuació i mitjans de protecció contra incendis. 

 
3. Les característiques dels vestíbuls i la senyalització seran les que 

s’estableixen a la NBE-CPI-96. 
 
Article 30 
En els aparcaments amb capacitat per a més de 100 vehicles, sigui quina sigui la 
tipologia dels vehicles, l’Ajuntament podrà exigir que s’incrementi el nombre 
d’accessos sobre els mínims previstos en aquesta Ordenança amb l’objecte de 
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millorar les seves condicions de seguretat i reduir la incidència en el trànsit rodat 
dels vials immediats.  
 
Article 31 
Els aparcaments regulats per aquesta ordenança que no tinguin accés directe a 
una via pública, hauran de garantir l’accés a través d’una activitat de la mateixa 
tipologia mitjançant justificació registral acreditativa del dret de pas. En aquests 
casos, el grup de classificació de l'aparcament vindrà determinat pel nombre total 
de vehicles de totes les activitats que comparteixin accessos. Si la legalització es 
produís en moments diferents, cada llicència haurà de tenir en compte la situació 
originària als efectes de còmput de places i de compliment de noves condicions 
que es derivin de l'acumulació. 
 
Article 32 
El pendent màxim de les rampes serà del 20 %, llevat del primer tram de 4 m. des 
de la línia de façana, en el que no podrà superar el 4%. 
 
Article 33 
El radi de curvatura de les rampes, mesurat en l’eix del carril, serà com a mínim de 
6 m. Si la rampa és de dos carrils, el radi es mesurarà en l’eix del carril interior. 
 
Article 34 
Si la disposició de les rampes impedeix la visibilitat directa d’un extrem a l’altre, i 
sempre que els dos sentits de la circulació no estiguin separats, caldrà instal·lar un 
sistema de senyalització adequat de bloqueig per a l’entrada i sortida de vehicles. 
 
Article 35 
Tots els aparcaments regulats en aquesta ordenança han de tenir els terres 
pavimentats a fi d’evitar fang i pols. Hauran d’estar dotats, també, de sistema de 
desguàs connectat a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
Article 36 
El nivell d’Il·luminació de l’activitat serà de 15 lux com a mínim, llevat de les 
entrades, on haurà de ser de 50 lux.   
  
Article 37 
La dotació i característiques de l’enllumenat d’emergència s’ajustarà al que 
estableix l’art. 21 de la NBE-CPI-96 o norma que la substitueixi. 
 
Article 38 
1. Es disposarà de senyalització per a l’evacuació i dels mitjans de protecció 

d’acord al que disposa l’art. 12 de la NBE-CPI-96 o norma que la substitueixi. 
 
2. En tots els aparcaments, l’ordenació circulatòria interna estarà degudament 

senyalitzada. Si el vial al qual s’accedeix en sortir de l’aparcament és de 
direcció obligatòria, s’haurà de senyalitzar expressament aquesta condició. 
Hi haurà, en qualsevol cas, un senyal d’STOP a la sortida de l’aparcament. 

 
Article 39 
Les condicions de protecció contra incendis que hauran d’acomplir els aparcaments 
regulats per la present Ordenança, seran, de forma general, les que s’estableixen 
en la NBE-CPI-96 o norma que la substitueixi. 
S’adjunten els annexos I i II on s’hi resumeixen les exigències de dos aspectes de 
la protecció contra incendis com són el comportament al foc dels elements 
constructius i els materials i les instal.lacions de protecció contra incendi. 
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S’adjunta, també, l’annex III, on s’estableixen els requeriments dels trasters en 
aparcaments. 
 
Article 40 
La instal.lació elèctrica s’ajustarà al que prescriu el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries 
 
Article 41 
Per tal d’assegurar que els locals estiguin suficientment ventilats, s'haurà de 
justificar una ventilació de seguretat d’acord a les exigències del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries.  
 
Article 42 
Els aparcaments disposaran de ventilació natural o forçada per a l’evacuació de 
fums en cas d’incendi amb les condicions establertes en l’art. G.18 de la  NBE-CPI-
96 o norma que la substitueixi i específicament les establertes a l'Annex IV sobre 
requeriments per a l'evacuació de fums en els aparcaments. 
 
Article 43 
Els aparcaments públics hauran de disposar de servei higiènic per als usuaris. 
 
Article 44 
Els vàters es disposaran en compartiments individuals, de dimensions mínimes de 
0,9 m. de costat, 1,3 m2 de superfície i de 2,2 m. d’alçada. 
Almenys un dels serveis higiènics haurà de ser adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
 
Article 45 
Els serveis higiènics ventilaran directament a l’exterior, ja sigui per ventilació natural 
o amb mitjans mecànics. El terra i les parets estaran enrajolats en la seva totalitat. 
Disposaran de dosificador de sabor, eixugamans d’un sol ús, cubell amb tapa, 
paper higiènic i penjador. 
 
CAPITOL V:  LLICÈNCIA MUNICIPAL 
 
Article 46 
1. Els aparcaments subjectes a llicència municipal d'activitats l'han d'obtenir per 

iniciar la seva instal·lació. Per poder iniciar el funcionament requereixen l'acta 
de control inicial favorable.   

2. També serà precisa l’obtenció de la llicència municipal per a qualsevol 
modificació substancial de l’activitat. Les modificacions no substancials han 
de ser comunicades a l'Ajuntament però no requereixen llicència expressa. 

 
3. Per sol·licitar la llicència municipal d'activitats, cal presentar la següent 

documentació:Instància segons model oficial de l’Ajuntament. 
a) Projecte tècnic per triplicat, signat pel sol.licitant i per facultatiu 

competent, i visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
 
Article 47-  
El projecte tècnic indicat a l’article anterior haurà de contenir com a mínim: 
 

- Memòria en la que hi constarà el titular de l’activitat, el domicili social i de 
l’activitat, les característiques del local o edifici amb exposició de les seves 
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condicions urbanístiques, situació en relació a d’altres edificis o locals, 
accessos i sortides. 

- Característiques de l’activitat, amb descripció de l’activitat en sí mateixa i de 
la maquinària i instal·lacions, si s'escau, nombre i tipus de vehicles i places, 
ventilació, característiques higiènico-sanitàries i, en general, justificació del 
compliment de les condicions tècniques regulades per la present 
Ordenança. 

- Descripció de la instal·lació elèctrica i, específicament, de les 
característiques elèctriques de la instal·lació d’extracció forçada de fums 
quan se’n disposi. 

- Repercussió sobre l’entorn i mesures correctores proposades. 
- Protecció contra incendis, fent constar la càrrega de foc (característiques 

constructives, accessos i vies d’evacuació, llums de senyalització i 
emergència), comportament al foc dels elements constructius i mesures de 
protecció contra incendis. 

- Justificació de la resistència estructural de l’edifici, quan, a criteri municipal, 
hi hagi raons per dubtar de la seva solidesa. 

- Plànols de situació a escala 1:2000, d’emplaçament a escala 1:500, de 
planta dels locals i de seccions transversal i longitudinal a escala 1:50, 
1:100 o 1:200. 

 
Article 48- 
Totes les sol·licituds de llicència d’activitats regulades per aquesta ordenança es 
tramitaran d'acord amb l'Ordenança municipal sobre activitats. 
  
Article 49-  
Una vegada acabada la instal·lació de l'aparcament d’acord amb el projecte 
aprovat per l’Ajuntament, el titular de la llicència haurà de sol·licitar la visita de 
comprovació a l’efecte que li sigui emesa la corresponent acta de control inicial, 
legitimadora del funcionament de l'activitat. Per a sol·licitar aquesta acta, 
l’interessat haurà d’emplenar la instància en model oficial de l’Ajuntament i 
adjuntar-hi:  

- Un certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi 
professional, acreditatiu que les instal·lacions s’ajusten al projecte aprovat i 
que s’han adoptat totes les mesures correctores imposades a la llicència. 

- Els documents o justificants a què s’hagi condicionat expressament la 
llicència d’instal·lació. 

- Quan s’escaigui, certificat d’instal·lació de les condicions de protecció contra 
incendis i justificació del contracte de manteniment d’aquestes 
instal·lacions, així com de l'estabilitat i resistència al foc dels elements 
estructurals i constructius. 

 
Article 50-  
1. Quan la instal·lació d’un aparcament requereixi també la realització d’obres, 

ja siguin de nova construcció, de reforma o de rehabilitació en l'edifici o local, 
no s’atorgarà la llicència per a les obres sense la prèvia o simultània llicència 
per a l'activitat d'aparcament. 

 
2. L’interessat podrà sol.licitar simultàniament ambdues llicències, mitjançant la 

documentació necessària per a cadascuna d’elles, i, en aquest cas, les 
resolucions estaran coordinades entre sí a efectes de contingut, terminis, 
condicions, etc. 

 
3. Un cop finalitzades les obres i instal.lacions, l’interessat podrà demanar 

simultàniament la llicència de primera ocupació i l’acta de control inicial de 
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l’activitat. En cap cas es podrà emetre acta de control inicial sense el previ 
atorgament de la llicència de primera ocupació. 

 
CAPITOL VI : RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 51.-  
1. Les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança poden constituir 

faltes greus i lleus. 
 
2. Són faltes greus: 

a) La instal.lació i/o funcionament d'aparcaments sense la llicència 
municipal pertinent, quan fos preceptiva o sense l'acta de control inicial, 
respectivament. 

b) La realització de modificacions que requereixin llicència, sense haver-la 
obtinguda abans. 

c) L'incompliment de condicions o mesures de la llicència o de les 
normatives sectorials aplicables, que signifiqui un risc per a la seguretat 
de les persones.  

d) La negativa a permetre l'accés als tècnics municipals per realitzar la 
funció d'inspecció. 

e) La falsedat o omissió de dades en els projectes, certificats o altra 
documentació tècnica, quan siguin transcendents per a la seguretat de 
les persones.  

 
3. Es falta lleu qualsevol acció o omissió que impliqui infracció d'aquesta 

Ordenança o de les normatives sectorials vigents no tipificada expressament 
com a greu. 

 
Article 52-  
1. Son responsables de les infraccions: 

a) Els titulars de les llicències municipals.  
b) Les persones que realment exerceixin i/o explotin les activitats o utilitzin 

a títol privatiu els aparcaments encara que no siguin titulars de la 
llicència. 

c) El/s tècnic/s que lliurin certificats d’obres i/o instal·lacions i/o 
manteniment de condicions d’instal·lació, que continguin dades 
inexactes, incompletes o falses. 

 
2. Les sancions administratives que s’imposin als subjectes responsables d’una 

mateixa infracció tindran entre si caràcter independent i seran compatibles, si 
s’escau, amb l’exigència als infractors del rescabalament i la indemnització 
pels danys i perjudicis causats. 

 
Article 53-  
1. Les faltes greus poden ser sancionades amb multa de fins a 1.500 €. 
 
2. Les faltes lleus poden ser sancionades amb multa de fins a 300 €. 
 
3. La comissió d'una infracció no pot resultar en cap cas més beneficiosa per a 

l'infractor que el compliment de les normes infringides, en aplicació de 
l'art.112.4 del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals. A aquest 
efecte, les sancions previstes en els punts 1 i 2 d'aquest article es podran 
incrementar fins al màxim del benefici obtingut.º 

 
Article 54-  
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Les sancions es graduaran en funció de les següents circumstàncies: 
 
a) El fet que els fets constitutius de la infracció constitueixin una actuació no 

legalitzable es considerarà causa agreujant. 
b) Es considerarà com a atenuant la circumstància que l’infractor repari les 

deficiències comprovades en un termini de 24 hores des del moment de la 
visita d’inspecció o del requeriment municipal. 

c) L'existència d'intencionalitat o reiteració serà causa agreujant. 
d) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de 

la mateixa naturalesa, serà causa agreujant. 
 
Article 55-  
És aplicable a les sancions el procediment sancionador regulat per la legislació 
general sobre procediment administratiu comú. No obstant això, en el cas de les 
sancions lleus, s'aplicarà el procediment simplificat, d'acord amb el que s'estableix 
al Reial Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel que s'aprova el Reglament per a 
l'exercici de la potestat sancionadora a Catalunya. 
 
Article 56  
1. Les infraccions a aquesta Ordenança prescriuen en el termini de sis mesos, 

comptats des de la finalització de la seva comissió. 
 
2. Les infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entendran 

continuades i el termini de prescripció no començarà a comptar fins que 
desapareixi la causa d’infracció. 

 
Article 57  
1. Sense perjudici de l’expedient sancionador, l’Ajuntament podrà ordenar 

l’adopció de mesures cautelars quan l’activitat funcioni sense llicència o en 
condicions diferents a les del projecte en base al qual s’hagués concedit la 
llicència, inclosa la clausura temporal quan el funcionament comporti un risc 
o perill per a persones o béns. 

 
2. No tindran caràcter de sanció la clausura o el tancament d'aparcaments que 

no disposin de llicència municipal o que incompleixin mesures correctores de 
seguretat, fins que s’esmentin les deficiències o es compleixin els requisits 
legals preceptius. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
La present Ordenança és d’aplicació supletòria als aparcaments de vehicles de 
tipologies diferents a les expressament regulades, sense perjudici de les 
adaptacions que calguin en raó de la naturalesa i característiques dels vehicles. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
Els aparcaments que es portin a terme en espais exteriors d'edificacions o a l'aire 
lliure estan exclosos del compliment de les condicions de la NBE-CPI 96. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
Els vehicles de tipologia diferent a les motocicletes o als turismes que per raó de 
les seves característiques puguin resultar assimilables s’entendran inclosos en la 
present ordenança. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 
Les activitats d'aparcament que no estiguin subjectes a llicència municipal segons 
el que s'estableix en aquesta Ordenança podran, tanmateix, ser requerides per a 
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l'adopció de  les mesures correctores necessàries si del seu funcionament se'n 
derivessin molèsties constatades a tercers o al medi.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
1. Les activitats d’aparcament afectades per la present ordenança que ja siguin en 
funcionament en el moment de la seva entrada en vigor, i que no disposin de 
llicència, hauran de sol·licitar-la en el termini màxim d'un any. 
 
2. Les activitats d’aparcament afectades per la present ordenança que ja siguin en 
funcionament en el moment de la seva entrada en vigor, amb la corresponent 
llicència, hauran d'adaptar-se a les condicions previstes en l'ordenança en el termini 
màxim de dos anys. 
 
3. A les activitats d'aparcament degudament acreditades com a existents abans de 
l'entrada en vigor de la present ordenança, tant si es troben en l'apartat 1 com en el 
2 d'aquesta Disposició Transitòria, no els podran ser exigides mesures que suposin 
modificació d’elements estructurals, ni aquelles que comportin una modificació 
substancial que per la seva naturalesa i des d'un punt de vista tècnic, resulti 
manifestament  inviable o desproporcionada. En aquests aparcaments s’admetrà, 
prèvia acreditació de la seva situació real, que algunes places tinguin unes 
dimensions inferiors, a les establertes per l'ordenança, però en qualsevol cas amb 
una dimensió mínima de 2 x 4 m. 
  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Es deroga expressament l'Ordenança municipal sobre estacionaments, 
aparcaments i garatges, aprovada pel Ple de la Corporació el 21 de desembre de 
1998. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovada 
definitivament, s’hagi publicat el seu text complert al Butlletí Oficial de la Província i 
hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la Llei reguladora de les bases 
de règim local.  " 
 
 

ANNEX I 
 
 
COMPORTAMENT AL FOC DELS MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

Paràmetre Valors mínims per a tots els GRUPS 

Estabilitat al foc de l’estructura EF - 120 

Resistència al foc de forjat i parets RF - 120 

Portes de vestíbuls previs RF - 30 

Materials de revestiment M0 

 
 

ANNEX II 
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 
 

Instal·lació  Exigències generals per a tots els GRUPS 

Extintors portàtils SI - Eficàcia 21A - 113B 
- 1 cada 15 m. o bé 1 cada 20 places. 

Columna seca SI (1) ----- 

                                    
Boques d’incendi equipades  

 
SI (2) 

- Diàmetre 25 mm. 
- Longitud de manega que arribi a tot origen 
d’evacuació. 
- Mínim una BIE en proximitat a cada sortida 

Detecció i Alarma SI (3) ----- 

Hidrants d’incendi SI  (4) ----- 

 
(1) Quan l’aparcament tingui més de 3 plantes sota rasant o més de 4 plantes sobre la 

rasant. 
(2) En aparcaments amb capacitat superior als 30 vehicles. 
(3) Quan disposi de ventilació forçada per a l’evacuació de fums en cas d’incendi. En 

qualsevol cas, si la superfície total construïda es superior als 500 m2.  
(4) Només per als aparcaments del GRUP C, en els que s’haurà de disposar d’un hidrant 

exterior per cada 300 vehicles de capacitat o fracció. La seva tipologia i característiques 
s’ajustaran al que s’estableix en el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

 
 
 
El senyor Perramon i Carrió diu que l'any 1998 l'Ajuntament de Manresa va 
aprovar una ordenança d'aparcaments que amb el temps s'ha demostrat que 
calia variar per diferents motius. En primer lloc, perquè hi ha temes que no 
estaven ben contemplats i la pràctica ha demostrat que calia modificar, sobretot 
pel fet de compartir accessos entre diversos aparcaments de dues o vàries 
comunitats, de manera que es pugui facilitar una millor circulació, que es pugui 
també disposar de més espai pels vianants o més espai per l'aparcament en 
superfície i per tant racionalitzar aquests accessos i aparcaments. En segon lloc, 
per què hi ha hagut canvis normatius en aquest període, entre d'altres la Llei 
ambiental i el seu reglament i normatives tècniques que s'incorporen als criteris 
que han de complir aquests aparcaments; i en tercer lloc, perquè es planteja que 
l'ordenança arran d'aquestes lleis emmarqui com a obligatori la llicència 
d'activitat a partir d'un cert nombre de vehicles, per tal de preveure el que 
exigeixen actualment les lleis i donar millor cobertura jurídica a aquesta activitat 
d'aparcament.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
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3.1.4 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L'ALCALDE EN DATA 29 
DE MARÇ DE 2005, EN RELACIÓ A LA CORRECCIÓ D'ERRADA 
MATERIAL EXISTENT EN EL PROJECTE EXECUTIU D'OBRES 
D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR CONCÒRDIA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 8 d'bril de 2005, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"En data 29 de març de 2005 l’Alcalde-President va dictar Resolució en relació a 
l’expedient PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
CONCÒRDIA de Manresa, el text literal del qual diu es transcriu a continuació: 
 
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 17 de març de 2004 va aprovar 
definitivament el Pla Parcial Concòrdia, el qual conté els elements que determinen 
els articles 58.3.b i 65.f de la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme, quant a les 
característiques i traçat de les obres d’urbanització bàsiques. 
 
Posteriorment, mitjançant Resolució de l’Alcalde accidental, en data 30 de juliol de 
2004 es va aprovar el “PROJECTE D’URBANITZACIÓ COMPLEMENTARI. PLA 
PARCIAL CONCÒRDIA”, d’acord amb l’article 87.6 de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’Urbanisme.  
 
Amb l’objectiu de contractar les obres d’urbanització contingudes en ambdós 
projectes (Pla parcial Concòrdia i Projecte d’urbanització complementari), es va 
redactar el Text refós del seu contingut, el qual fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió de 20 de desembre de 2004,  amb el títol “Projecte executiu d’obres 
d’urbanització del sector Concòrdia” atès que el seu pressupost superava els sis 
milions d’euros. 
 
En data 15 de març de 2005, el Cap del Servei d’Urbanisme informa de l’existència 
d’una errada material en el text del Projecte aprovat en data 20 de desembre de 
2004. L’informe tècnic del Cap de Servei diu el següent: 
 

“Antecedents 
 
S’ha detectat una errada material que afecta als quadres resum del pressupost, 
continguts al final de la memòria i dels volums 1 i 2 del pressupost, i consistent en 
què el control de qualitat no estava separat com a concepte que ha de contractar-se 
de forma independent del contracte de les obres.  
 
A aquest efecte s’ha separat el concepte de control de qualitat en un capítol a part. 
 
Els sumatoris parcials per cada àmbit del projecte així com les seves fases no 
varien, així com tampoc ho fa el pressupost global. 
 
La correcció d’aquesta errada permet contractar el capítol de control de qualitat de 
l’obra de forma independent” 

 
Consideracions legals 

 
“L’esmena d’errades materials ve regulada per l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, quan diu que: “Les administracions podran, així mateix, 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 
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L’errada, com ha quedat descrita més amunt, és purament formal, sense cap 
incidència en al fons ni alterar el contingut del document aprovat definitivament pel 
Ple municipal, consistent en desglossar els conceptes del pressupost, tant de la 
fase I com de la Fase II del projecte, separant el capítol del Control de Qualitat, als 
efectes de la seva contractació posterior.  
 
Tractant-se d’una errada en la forma de presentació del document aprovat 
definitivament, correspon a l’Alcalde la seva aprovació, com a competència residual, 
de conformitat amb l’article 53.1.u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 21, lletres s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, si bé, atès que el Text refós que s’esmena fou aprovat pel Ple 
municipal, se n’haurà de donar compte a aquest òrgan. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General, de 24 de març de 2005. 
 
Resolc: 
 
PRIMER.- APROVAR LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL existent en el 
PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
CONCÒRDIA de Manresa, descrita en l’informe tècnic de 15 de març de 2005 que 
s’ha transcrit en aquesta Resolució, de conformitat amb allò que determina l’article 
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
SEGON.- FER PÚBLICA l’anterior Resolució mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i en un diari de difusió corrent en aquesta ciutat. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple municipal, als efectes 
del seu coneixement, en la propera sessió que tingui lloc. 

 
Manresa,  29 de març de 2005” 
 

D’acord amb el punt Tercer de la Resolució, se n’ha de donar compte de la mateixa 
al Ple municipal, per la qual cosa, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
DONAR COMPTE de la Resolució dictada per l’Alcalde-President en data  29 de 
març de 2005, en relació a LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL existent en 
el PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
CONCÒRDIA de Manresa, i RATIFCAR-LA en tots els seus termes, el contingut 
de la qual ha quedat transcrita en la part expositiva d’aquest Dictamen." 
 
Com que no es produeix debat en aquest dictamen, l'alcalde el sotmet 
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres presentsi, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE PRESIDÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
3.2.1 MODIFICAR ELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ CENTRE 

D'APLICACIONS TIC DE MANRESA- CATIC.   
 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat deTecnologies de la 
Informació i la Comunicació, d'11 d'abril de 2005 que,  transcrit, diu el següent: 
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"En data 20 de desembre de 2004 el Ple de la Corporació va aprovar, entre 
d’altres, el projecte d’estatuts que regularà les activitats de l’associació CENTRE 
D’APLICACIONS TIC DE MANRESA-CATIC. 
 
En l’article 6.2 dels Estatuts de l’esmentada associació es designen els socis 
fundadors de l’associació: 
 

• L’Ajuntament de Manresa, 
• La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 
• El CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada, 
• T-SYSTEMS ELTEC, S.A.U., 
• CANON, 
• Centre Corporatiu INI6, SA, 
• BINARY TRAINING, s.c.p. 

 
Per diverses raons els socis fundadors CANON  i Centre Corporatiu INI6 han 
manifestat la seva voluntat de no seguir formant part de l’Associació. 
 
Així mateix, MINORISA DE SISTEMES INFORMÁTICOS I DE GESTIÓN, SL i la 
Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, han manifestat la seva voluntat de 
participar com a socis en l’Associació. 
 
D’acord amb l’informe de gestió del cap del Servei de Desenvolupament del dia 8 
d’abril de 2005. 
 
Aquest regidor delegat de Tecnologies de la Informació i la Comunicació proposa 
al Ple de la Corporació municipal l’adopció del següent 
 

Acord 
 
Modificar parcialment l’apartat 2 de l’article 6 dels Estatuts de l’Associació Centre 
d’Aplicacions TIC de Manresa  -CATIC– que quedarà redactat de la forma 
següent: 
 
“ Són membres fundadors de l’associació: 
 
Ajuntament de Manresa (CIF: P-0811200-E) 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (CIF: S-0811001-G) 
CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada (CIF: G-60185543) 
T-SYSTEMS ELTEC, S.A.U. (CIF: A-58023292) 
MINORISA DE SISTEMES INFORMÁTICOS I DE GESTIÓN, SL (CIF: B-
61055745) 
BYNARY TRAINING, s.c.p. (NIF: G-60091451) 
Cambra de Comerç i Indústria de Manresa (CIF: Q-0873002-J) “ 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que en un ple anterior ja es van aprovar els 
estatuts d'aquest centre. Ara simplement es modifica la llista de socis. Hi ha 
hagut una baixa, una alta i uns canvis en la denominació exacta de les empreses 
o de les administracions participants. Durant el mes de maig  esperen constituir 
el centre. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 9 GMS, 
4 GMERC, 2 GMICV-EA i 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.3 REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ 
 
3.3.1 ADHESIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT AL PRIMER CONGRÉS DEL MÓN 

RURAL DE CATALUNYA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 5 
d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El 4 de febrer de 2005, va tenir lloc a Poblet el Primer Congrés del Món Rural de 
Catalunya, en el que es va aprovar i exposar al públic el document anomenat 
CRIDA DE POBLET, que conté una declaració de principis destinats a la finalitat 
d’ impulsar un nou model de societat que estableixi una relació estreta entre les 
activitats del món rural i un desenvolupament social, sostenible i integrat.  
 
Per tal de donar cohesió i afavorir al Congrés de referència, cal que el major 
nombre possible d’ ens locals de Catalunya, manifestin el seu consentiment en 
formalitzar-se com a ciutat adherida a l’ expressat Congrés. 
 
L’ Ajuntament de Manresa,ha posat reiteradament de manifest, en un bon 
nombre d’acords i resolucions, el seu compromís ferm a favor de l’ ecologia, el 
respecte al medi ambient, al creixement sostenible i a un desenvolupament 
equilibrat del territori. Objectius tots ells, que d’ altra banda són plasmats de 
forma expressa, en documents bàsics de la gestió municipal com el Pla d’ Acció 
Municipal i l’ Agenda 21, entre altres. 
 
La aproximació del món rural i la seva influència real a la societat catalana amb  
l’ aportació estratègica als nous reptes territorials, ambientals i de sostenibilitat a 
que  s’enfronta; és un objectiu del Congrés del Món Rural, que combrega 
plenament amb la política medi ambiental i de territori desplegada per l’ 
Ajuntament de Manresa.  
 
Local, concedeix plena capacitat jurídica les Entitats Locals per obligar-se. 
L’ article 25 de l’ esmentada Llei concedeix també als municipis competències en 
matèria de protecció del Medi ambient. 
L’ article 66.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
atorga competències als ens locals en l’ àmbit de la sostenibilitat mediambiental. 
L’ article 46.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
concedeix als municipis autonomia, personalitat jurídica i plena capacitat per a l’ 
exercici de les funcions públiques que té encomanades. 
L’ article 52 de la norma expressada, atorga competència al Ple corporatiu per 
prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 
 
 
En la seva virtut sotmeto al Ple corporatiu l’ adopció del següent acord: 
 
 
PRIMER.- Adherir-se aquest Ajuntament , al Primer Congrés del Món Rural de 
Catalunya mitjançant l’ aprovació  del document d’ adhesió, comprensiu de la 
CRIDA DE POBLET,  exposada públicament a Poblet, el 4 de febrer de 2005, 
coincidint amb la inauguració del propi congrés, tal i com s’ adjunta annex al 
present dictamen. 
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SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per manifestar des de l’ anterior acord , el seu 
consentiment en formalitzar-se com a “ CIUTAT ADHERIDA” al  Primer Congrés 
del Món Rural de Catalunya, i dur a terme les gestions que siguin necessàries 
per a la materialització dels acords del present dictamen." 
 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que el Congrés del Món Rural és una 
organització impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat. Està organitzat en 16 trobades que s'aniran desenvolupant per tot el 
territori català al llarg de tot un any. Una d'aquestes trobades està previst que es 
faci a Manresa i, òbviament es requereix l'adhesió de Manresa a aquest 
Congrés. Aquest Congrés debatrà sobre una sèrie de temes: el repte del diàleg 
món rural- món urbà, el repte de la competitivitat, el repte de la sostenibilitat, el 
repte de la vertebració social i el repte institucional. Aquest dictamen és 
simplement l'adhesió de Manresa a aquest Congrés del Món Rural de Catalunya. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
  
4.1.1 RESOLDRE ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS 

CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRA 
ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS 
DOLORS. 

 
A l'entrar en el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió el senyor 
Martínez Conde, 
 
El Secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, d'1 
d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Antecedents 
 
El dia 20 de desembre de 2004 el Ple de la Corporació va aprovar definitivament 
el PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DELS DOLORS, després d’haver estat sotmès aquest al preceptiu 
tràmit d’informació pública. 
 
Contra l’esmentat acord s’han interposat els següents recursos de reposició: 
 

R.E. Data Recurrent Representat per 
5646 8/2/05 UPLAN, SA Ana Ma Planas Oliveras 
6635 14/2/05 TALLERES CASTELLADRAL, SL Antonio Arderiu Freixa 

 
 
Consideracions legals 
 
Per part del Cap del Servei de Projectes Urbans s’han emès dos informes, en 
data 23 de març de 2005 i 5 d’abril de 2005, coincidint ambdós en què no 



 40 

s’aporten per part de cap de les dues societats argumentacions addicionals que 
proporcionin noves dades que permetin reconsiderar les solucions adoptades en 
el document aprovat definitivament. De conformitat amb els articles 54 i 55 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, ens haurem de remetre als 
esmentats informes com a fonament del dictamen. 
 
El recurs de reposició, de caràcter optatiu per l’interessat, ve regulat als articles 
107, 110, 113, 116 i 117 de la Llei 30/1992 citada anteriorment. S’interposa 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acord que s’impugna, que serà, doncs, 
l’encarregat de resoldre’l. 
 
La regidora-delegada d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació que siguin 
adoptats els següents 

A C O R D S  
 
 
1r. DESESTIMAR el recursos de reposició interposats per la senyora Ana Maria 
Planas Oliveras, en nom i representació de la mercantil UPLAN, SA, i pel senyor 
Antonio Arderiu Freixa, en representació de la societat TALLERES 
CASTELLADRAL, SL, contra l’acord del Ple de la Corporació del dia 20 de 
desembre de 2004 pel qual s’aprova definitivament el PROJECTE D’OBRA 
ORDINÀRIA D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS DOLORS, 
en base als motius que consten als informes emesos pel tècnic del Servei de 
Projectes Urbans en data 23 de març de 2005 i 5 d’abril de 2005, que s’adjunten 
a aquest dictamen.  
 
2n. NOTIFICAR aquest acord, bo i adjuntant els respectius informes 
individualitzats, a cadascun dels recurrents." 
 
La senyora Mas i Pintó diu que el dictamen fa referència a les desestimacions 
d'uns recursos de reposició que bàsicament reproduïen unes al.legacions en 
l'aprovació inicial del projecte d'urbanització i que havien estat estimades 
parcialment. Evidentment reprodueixen la part que no estava estimada, i que no 
es va estimar  perquè feien referència a la necessitat que les zones verdes no 
fossin a càrrec del propi sector, sinó a càrrec de l'Administració.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'UN 

CREDITOR, PER IMPORT DE 41.541,97 EUROS, EN CONCEPTE DE 
LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL SOLAR DEL CARRER 
CINTAIRES AMB EL CARRER BALMES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de el/la secretàri/a de la comissió, del 8 
d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que 
per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
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Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels 
Serveis del Territori han emès informe proposant que es reconegui un 
crèdit extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs 
i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Anna Torres Garcia, regidora delegada de Via Pública, proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 

Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit 
extrajudicial en favor del creditor que a continuació es relaciona pel deute 
acreditat i informat pel responsable del servei. 

 
Creditor : EXCA. J. MAS, SL,  CIF: B 59.859.025 
Adreça: c/ Sant Joan d’En Coll, 42-44, 08240 -MANRESA 
Concepte: les obres d’arranjament del solar del carrer Cintaires amb 

carrer Balmes. 
Import:  41.541,97  euros (IVA inclòs)" 
 
  
Com que no es produeix debat en aquest dictamen, l'alcalde el sotmet 
directament a votació, i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
5.1.1 ADHESIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT A LA FUNDACIÓ KALEIDOS.RED 

I ACCEPTACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Participació 
Ciutadana, de 8 d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" La Fundació Kaleidos.red és una iniciativa orientada cap a la consolidació 
d’una xarxa intermunicipal a l’entorn de les polítiques, serveis i equipaments de 
proximitat que es troba inscrita al registre de Fundacions del Ministeri de Cultura 
amb el número 802 segons Ordre ECD/780/2003, de 20 de març de 2003 (BOE 
núm. 82, de 5 d’abril de 2003). 
 
Aquest projecte, impulsat pels ajuntaments de Getafe, Gijón, Vitoria – Gasteiz i 
Zaragoza, compta ja amb l’adhesió dels municipis d’Alcobendas, Bilbao, Burgos, 
Còrdova, Donostia – Sant Sebastián, Girona, La Coruña, La Laguna, Santa Cruz 
de Tenerife i Sevilla. 
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La Missió de la Fundació és orientar les polítiques locals de proximitat, impulsant 
una Xarxa intermunicipal en la que s’abordin en els propers anys programes 
concrets relacionats amb equipaments i serveis de proximitat.   
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa considera que l’adhesió en aquesta entitat 
jurídica li aportarà les eines necessàries per a la implementació de polítiques 
públiques en matèria d’equipaments i serveis de proximitat, promovent noves 
línies d’actuació per tal d’aconseguir una participació ciutadana efectiva en els 
espais municipals i impulsant nous mètodes de gestió d’equipaments des de la 
perspectiva d’optimització dels recursos públics i qualitat dels serveis que 
s’oferten. 
 

Vist l’informe emès en data 8 d’abril de 2005 pel Cap de la Secció Jurídico 
administrativa dels Serveis a les Persones, mitjançant el qual es consideren 
adequats a dret els acords que es porten a aprovació, així com el procediment 
seguit a tal efecte. 

 
Per tot això, la Tinent d’alcalde, Regidora delegada de Participació Ciutadana, 
proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania que dictamini 
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els 
següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa, com a Patró adherit, a 
la Fundació Kaleidos.red, donades les finalitats d’interès general que 
constitueixen el seu objectiu. 
 
SEGON.- Acceptar els Estatuts que s’adjunten com a annex, així com la seva 
esmena acordada en la reunió del Patronat de la Fundació de data 18 de gener 
de 2005 quina acta s’adjunta a l’esmentat annex. 
 
TERCER.- Preveure l’aportació a la Fundació de 6.010,12 € l’any, en concepte 
de quota de socis Patrons adherits, amb càrrec a la partida 463.1.489.05. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la signatura de 
tota la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
? ?1 
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN Kaleidos.red 
TITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 1.- Denominación y naturaleza 
Con la denominación de “Fundación Kaleidos.red”, se constituye una 
organización de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla 
afectado, de forma duradera, a la realización de los fines de interés general, propios de 
la institución. 
Art. 2.- Personalidad y Capacidad 
La Fundación constituida, una vez inscrita en el Registro, tiene personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos 
aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha 
sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
Art. 3.- Régimen 
La Fundación se regirá por las disposiciones legales vigentes, por la de los 
fundadores, manifestada en estos Estatutos y por las normas y disposiciones 
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que, en 
interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato. 
Art. 4.- Nacionalidad y domicilio 
La Fundación que se crea tiene nacionalidad española. 
El domicilio de la Fundación radicará en (Casa de Echanove C/ Santa María nº 
11 01001 Vitoria – Gasteiz). 
El patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna 
modificación estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma 
prevista en la legislación vigente. Asimismo se faculta al Patronato para la 
determinación de las sedes de los establecimientos, delegaciones u oficinas, que 
pudieran fijarse en función de las necesidades derivadas del cumplimiento de los fines 
fundacionales. 
Art. 5.- Ámbito de actuación 
La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en todo el territorio 
del Estado Español. 
? ?2 
TITULO SEGUNDO.- OBJETO DE LA FUNDACIÓN Y REGLAS BÁSICAS 
PARA LA DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS Y PARA LA 
APLICACION DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES 
FUNDACIONALES. 
Art. 6.- Fines 
La Fundación tiene por objeto analizar y asesorar las políticas locales de 
proximidad impulsando una Red intermunicipal en la que se aborden programas 
concretos relacionados con equipamientos y servicios de proximidad. 
Dentro de estos amplios objetivos, tendrá como actividades concretas más importantes e 
inmediatas las siguientes: 
- Potenciar el trabajo en red entre municipios en todo lo relativo a equipamientos y 
servicios de proximidad. 
- Tener un conocimiento actualizado de los diferentes equipamientos de proximidad 
existentes en el estado con sus diferentes tipologías y características. 
- Definir los criterios y fases necesarias de actuación en la planificación territorial y 
construcción de equipamientos de proximidad. 
- Promover nuevas líneas de actuación para conseguir una participación ciudadana 
efectiva en los espacios municipales. 
- Impulsar nuevos métodos de gestión de equipamientos desde la perspectiva de 
optimización de los recursos públicos y calidad de los servicios que se ofertan. 
- Y todas aquellas otras acciones acordes a los fines de la fundación 
Art. 7.- Desarrollo de los fines 
El desarrollo de los fines de la Fundación se efectuará a través de alguna de la 
formas siguientes de actuación: 
a) Gestión de proyectos de I+D (Investigación y Desarrollo) en el ámbito. 
b) Gestión de equipamientos, servicios y programas.. 
c) Concesión de ayudas y subvenciones a personas, entidades e instituciones. 
d) Participación en el desarrollo de la actividades de otras Entidades que 
realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la Fundación. 
e) Asimismo la Fundación podrá realizar cualquiera otras actividades 
relacionadas con su objeto, conducentes a la realización de las finalidades 
que le son propias. 
Art. 8.- Libertad de actuación y duración 
La fundación se constituye con duración indefinida y el Patronato tendrá plena 
libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de 
aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y dentro del cumplimiento de sus 
fines, sean los más adecuados o convenientes en cada momento. 
? ?3 
Art. 9.- Determinación de los beneficiarios 
La elección de los beneficiarios se efectuará por el patronato con criterios de 
imparcialidad y no discriminación entre las entidades que reúnan algunas de las 
siguientes circunstancias: 
a) Ayuntamientos que desarrollen servicios de proximidad. 
b) Servicios y equipamientos de proximidad en general: 
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1- Gestores de servicios y equipamientos de proximidad con especial 
atención a los entes locales. 
2- Personas y organizaciones orientadas al análisis de políticas de 
proximidad. 
3- Colectivos sociales y profesionales enfocados a estos temas. 
c) Cualquier otra organización que gestione equipamientos o desarrolle 
programas en el ámbito de los servicios de proximidad. 
Art. 10.- Destino de rentas e ingresos 
1.- A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 
setenta por ciento de las rentas o cualesquiera ingresos netos que, previa deducción de 
impuestos, obtenga la Fundación, debiéndose destinar el resto, descontados los gastos 
de administración, a incrementar la dotación fundacional. 
2.- La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e ingresos a que se 
refiere el apartado anterior en el plazo de tres años a partir de su obtención. 
TITULO TERCERO.- GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 
Art. 11.- Naturaleza 
El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la 
Fundación y ejecutará las funciones que le corresponde con sujeción a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y en los presentes estatutos. 
Art. 12.- Composición del Patronato 
El Patronato quedará compuesto por los siguientes miembros: 
a) Por los Patronos Fundadores conforme a lo dispuesto en la Carta 
Fundacional 
b) Por los Patronos Colaboradores 
La designación de estos deberá acordarse conforme al voto favorable 
de las dos terceras partes de los ya existentes 
Su designación conllevará las obligaciones derivadas del acuerdo 
que al efecto se suscriba. 
c) Cualesquiera otros, conforme a lo dispuesto por estos Estatutos y la 
normativa aplicable al respecto 
(número de Patronos, no inferior a tres) miembros, designados en el Acta funcional (*). 
(*) Pueden ser designados Patronos las personas físicas y jurídicas a título particular o 
por razón del cargo. 
? ?4 
Art. 13.- Duración del Mandato 
La duración del mandato será la siguiente: 
a) Los patronos fundadores tendrán una duración vitalicia 
b) Los patronos colaboradores ostentarán su condición de patronos siempre 
que cumplan los términos del acuerdo que al efecto se suscriba. 
c) Los restantes recogidos en el Art. 12 c) de estos Estatutos, conforme a lo que 
se determine en el acuerdo de nombramiento, de conformidad con los 
Estatutos y la normativa aplicable al respecto 
La presidencia y la vicepresidencia recaerá en los cuatro patronos fundadores, 
que al efecto rotarán cada seis meses durante los dos primeros años. Posteriormente 
estos cargos se ejercerán por periodos de 4 años renovables 
Art. 14.- Aceptación del cargo de Patrono 
Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado 
expresamente el cargo en documento público, en documento privado con firma 
legitimada por notario o media nte comparecencia realizada al efecto en el Registro de 
Fundaciones. 
Art. 15.- Cese y sustitución de Patronos 
1.- El cese de los Patronos de la Fundación se producirá en los supuestos 
siguientes: por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la 
persona jurídica; renuncia comunicada con las debidas formalidades; por incapacidad, 
inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por cese del 
cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato; por resolución 
judicial; por el transcurso del período de su mandato, si fueron nombrados por un 
determinado tiempo; por el no cumplimiento de los acuerdos firmados con la 
Fundación, siendo en el caso de los patronos colaboradores causa de cese el 
incumplimiento de los términos del acuerdo al que se refiere el Art. 12 de estos 
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Estatutos. 
2.- La renuncia será efectiva desde que se notifique al Protectorado y deberá 
hacerse en la forma prevista para la aceptación del cargo de Patrono. 
3.- Producida una vacante, en el plazo máximo de dos meses, el Patronato 
designará un sustituto para ocupar la misma. (siempre y cuando baje de tres) 
Art. 16.- Organización del Patronato 
Se designarán entre los miembros del Patronato, un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario . Eventualmente se podrá designar secretario, con voz 
pero sin voto, a una persona ajena a la Fundación 
? ?5 
Art. 17.- El Presidente 
Al Presidente corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda 
clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones 
del Patronato, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, 
para lo cual podrá realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios. 
Sin perjuicio de tales atribuciones el patronato podrá acordar la delegación, o en su caso 
el apoderamiento, de tales poderes o facultades, así como de cuantos acuerdos estime 
oportunos dentro de los límites legalmente establecidos, a cualquier persona miembro o 
ajena al mismo. Tal delegación, que será revocable en todo momento, nunca será por 
plazo superior a cuatro años. 
Art. 18.- El Vicepresidente 
Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los 
casos de estar vacante el puesto por ausencia o enfermedad; podrá actuar también en 
representación de la Fundación, en los supuestos determinados por acuerdo del 
Patronato. En caso de ausencia del Presidente así como del Vicepresidente le sustituirá 
dentro del seno y órganos de la Fundación el miembro mayor de edad. 
Durante el primer periodo de dos años, habrá tres vicepresidentes (vicepresidente 
primero, segundo y tercero) ocupados por los patronos fundadores que no obstenten el 
cargo de presidente. 
Art. 19.- El Secretario 
Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación perteneciente 
a la Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, 
expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y todas aquellas que 
expresamente le deleguen. En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el 
puesto, hará las funciones de Secretario el vocal más joven del Patronato. 
Art. 20.-Personal al servicio de la Fundación 
El Patronato podrá encomendar el ejercicio de la gerencia o gestión o la 
realización de otras actividades en nombre de la Fundación, bien a algún miembro del 
órgano de gobierno, bien a terceras personas, con la remuneración adecuada al ejercicio 
de sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 30/1994 de 24 de 
Noviembre. 
Art. 21.- Facultades del Patronato 
Su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que concierne al 
gobierno, representación y administración de la Fundación, así como a la interpretación 
y modificación de los presentes Estatutos. 
Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin 
perjuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a título meramente 
enunciativo, serán facultades del Patronato: 
? ?6 
a) Señalar la orientación de la Fundación para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 
b) La administración de la totalidad de los recursos económicos y financieros 
cualquiera que sea el origen de los mismos. 
c) Aprobar el presupuesto, el inventario, , Balance de Situación, Cuenta de 
Resultados, Memoria del ejercicio anterior y la liquidación del Presupuesto de ingresos 
y gastos de dicho período. 
d) Aprobar las normas de régimen interior convenientes. 
e) La creación de comisiones delegadas, nombramiento de sus miembros y 
determinación de sus facultades y otorgar apoderamientos generales o especiales. 
f) Los nombramientos de los cargos directivos, ejecutivos y asesores, así como 
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la contratación del resto del personal técnico, administrativo, laboral y subalterno, 
cuando fuera necesario. 
g) Aprobar toda clase de actos y contratos, sean de índole civil, mercantil, 
laboral, administrativo o de cualquier otra clase, que la mejor realización de los fines de 
la Fundación requiera. 
h) Promover la participación de empresas, entidades, organismos o particulares 
en programas de cooperación técnica y de formación de personal cualificado, mediante 
la aportación de fondos y convenios de colaboración. 
i) Aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones siempre que lo consideren 
conveniente para la Fundación, de acuerdo con la normativa vigente. 
j) Modificar los estatutos fundacionales, si fuese necesario para el mejor 
cumplimiento de la voluntad fundacional. 
Art. 22.- Reuniones del Patronato y convocatoria 
El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea 
preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las 
reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus 
miembros. 
La Convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos, con cinco 
días de antelación, a la fecha de su celebración, utilizando un medio que permita dejar 
constancia de su recepción. En la misma se hará contar el lugar, día y hora de 
celebración de la reunión y se acompañará, asimismo, el orden del día. 
No será precisa la convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los 
Patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. 
Art. 23.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos 
? ?7 
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran al 
menos la mitad mas uno de sus miembros, sin que el número pueda ser inferior 
a tres. 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, excepto cuando los 
estatutos exijan un quórum reforzado. 
De las reuniones del patronato se levantará por el Secretario la correspondiente 
acta. Ésta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el Secretario con el 
visto bueno del Presidente. 
Art. 24.- Actuación del Patronato 
En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación 
vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos. 
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los 
bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente 
el rendimiento y utilidad de los mismos. 
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la 
Fundación, para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás 
interesados. 
Art. 25.- Obligaciones y responsabilidad de los Patronos 
Entre otras, son obligaciones de los Patronos hacer que se cumplan los fines de 
la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocadas, desempeñar el cargo 
con la diligencia de un representante leal, mantener en buen estado de conservación y 
producción los bienes y valores de su Fundación, y cumplir en sus actuaciones con lo 
determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos. 
Los Patronos responderán frente a la Fundación de los daños y perjuicios que 
causen por actos contrarios a la Ley o los estatutos o por los realizados negligentemente. 
Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieran expresamente al acuerdo 
determinante de la misma o no hubiesen participado en su adopción. 
Art. 26.- Carácter gratuito del cargo de Patrono 
Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso pueden 
percibir retribución por el desempeño de su función. 
Los Patronos tendrán derecho a ser resarcidos de los gastos debidamente 
justificados que el desempeño de su función les ocasione. 
? ?8 
TITULO CUARTO.- OTROS ORGANOS DE GESTION Y ASESORAMIENTO 
Capítulo I.- Comisión Técnica 
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Art. 27.- Composición y duración 
El patronato nombrará una Comisión Técnica integrada por un mínimo de tres 
miembros y un máximo de diez, entre representantes técnicos de los diferentes 
municipios integrados en la Fundación. 
La duración en el cargo de todos los miembros de la Comisión técnica será de 
dos años, pudiendo ser reelegidos por igual período temporal sin límite alguno 
Art. 28.- Funciones 
Serán funciones de la Comisión Técnica el desarrollo y concreción de los 
programas, la definición de los proyectos a ejecutar, así como proponer la composición 
de las Comisiones de Trabajo. 
Esta comisión se juntará al menos tres veces al año tras ponerse en marcha los 
diferentes proyectos, con el fin de realizar el seguimiento y valoración permanente del 
programa. 
Capítulo II.- Comisión Gestora 
Art. 29.- Composición y duración 
El patronato nombrará una Comisión Gestora integrada por un miembro del 
patronato de la Fundación, un miembro de la Comisión Técnica, y la persona física o 
jurídica encargada de la gerencia (gestión y administración) de la Fundación 
La duración en el cargo de todos los miembros de la Comisión gestora será de 
dos años, pudiendo ser reelegidos por igual período temporal sin límite alguno 
Art. 30.- Funciones 
Serán funciones de la Comisión Gestora tanto la ejecución de los acuerdos que sean 
adoptados por el Patronato y atribuidos a la misma, como en general la realización de 
las labores de gestión ordinaria de la Fundación, así como cuantos otros le pudieran 
venir otorgados por el propio Patronato, en el ámbito de la gestión administrativa y de 
recursos económicos de la Fundación. 
Capítulo III.- Comisiones de trabajo. 
Art. 31.- Composición y duración 
El patronato, asesorado por el Comité Tecnico, nombrará tantas Comisiones de 
Trabajo como considere necesarias para el desarrollo de los proyectos de la Fundación, 
estas comisiones estarán integradas por especialistas en los diferentes temas a abordar 
en cada uno de los proyectos y procedentes de los diversos municipios integrantes o 
colaboradores de la Fundación y en su caso colaboraciones externas específicas. 
Durante los dos primeros años, y en todo caso durante el desarrollo de los cuatro 
primeros proyectos a abordar por la Fundación, cada uno de los municipios fundadores 
? ?9 
asumirá la coordinación de uno de los cuatro proyectos y de la Comisión de Trabajo 
correspondiente. 
La duración en el cargo de cada miembro de la Comisión de Trabajo se 
determinará en el momento del nombramiento y en relación a la función que vaya a 
desempeñar. 
Art. 32.- Funciones 
Serán funciones de las Comisiones de trabajo el desarrollo y ejecución de cada 
proyecto en las diferentes fases en las que haya quedado definido por la Comisión 
Técnica. 
Cada Comisión de Trabajo marcará su ritmo de funcionamiento. 
TITULO QUINTO.- REGIMEN ECONOMICO 
Art. 33.- Dotación de la Fundación 
La dotación estará integrada por todos los bienes y derechos que le fueren 
adjudicados inicialmente, y por aquellos otros que en lo sucesivo se aporten a la misma 
con ese carácter. 
Art. 34.- Patrimonio fundacional 
El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y 
derechos susceptibles de valoración económica. 
Todos los bienes de la Fundación deberán figurar a su nombre, y constar en su 
inventario y en el Registro de Fundaciones. 
Art. 35.- Recursos económicos. 
La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los 
recursos que provengan del rendimiento de su Patrimonio y, en su caso, con aquellos 
otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o 
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Entidades, tanto públicas como privadas. 
Asimismo, la Fundació n podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que 
ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios; 
así como créditos, y financiarse por cuantas figuras admita el Derecho. 
Art. 36.- De la administración 
Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la 
composición del Patrimonio de la Fundación, de conformidad a lo que aconseje la 
coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida 
autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado. 
? ?10 
Art. 37.- Régimen económico 
El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 
La Fundación llevará aquellos libros obligatorios que determinen la normativa 
vigente y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus 
actividades, así como para el adecuado control de su contabilidad. 
En la gestión económica la Fundación se regirá de acuerdo a los principios y 
criterios generales determinados en la normativa vigente. 
Art. 38.- Confecció n de presupuestos, rendición de cuentas y memoria de actividades 
Con periodicidad anual, el Patronato de la Fundación aprobará: el inventario 
patrimonial de la Fundación, el balance de situación, la cuenta de resultados y la 
memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica, que 
incluirá el cuadro de financiación así como el grado de cumplimiento de los fines 
fundacionales. La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y los 
cambios en sus órganos de gobierno, dir ección y representación. 
Asimismo el Patronato aprobará el presupuesto correspondiente al ejercicio 
siguiente que recogerá con claridad las previsiones de ingresos y gastos del mismo, 
junto con su memoria explicativa. 
Los documentos señalados, una vez aprobados por el Patronato de la Fundación, 
serán remitidos al Protectorado dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente 
al que correspondan, para su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones, 
a excepción del presupuesto, que se presentará en los últimos tres meses del ejercicio 
previo. 
En los supuestos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a 
auditoría externa, remitiéndose al Protectorado el informe de la misma en el plazo de 
tres meses contados desde el día de la emisión del mencionado informe. 
TITULO SEXTO.- DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN O EXTINCIÓN 
Art. 39.- Modificación de Estatutos 
1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes estatutos, 
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha 
de acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación 
hayan variado de manera que ésta no puede actuar satisfactoriamente con arreglo a sus 
estatutos en vigor. 
2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un 
quórum de votación favorable de, al menos, tres cuartas partes de los miembros del 
Patronato. 
? ?11 
3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato 
se comunicará al Protectorado. 
Art. 40.- Fusión con otra Fundación 
El Patronato podrá promover la fusión de la Fundación con otra, previo acuerdo 
concertado al efecto con esta última. 
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, 
tres cuartas partes de los miembros del Patronato. Todo ello sin perjuicio de la 
intervención que compete al Protectorado conforme a la ley. 
Art. 41.- Extinción de la Fundación 
La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la legislación vigente. 
Art. 42.- Liquidación y adjudicación del haber 
1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de 
liquidación, que se realizará bajo el control del Protectorado. 
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2.- Los bienes resultantes de la liquidación se destinarán a Fundaciones u otras 
instituciones no lucrativas que persigan fines de interés general y que tenga afectados 
sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, 
designadas en su momento por el Patronato, de acuerdo con lo ordenado en la 
legislación vigente. 
 
 
La senyora Sensat i Borràs diu que es proposa que l'Ajuntament de Manresa 
formi part de la fundació Kaleidos, que va ser creada l'any 2003 com a iniciativa 
d'alguns ajuntaments, i sobretot de regidors i regidores i d'alguns alcaldes o 
alcaldesses, i que partia del principi de la participació entesa com un valor, i a 
partir d'aquí generar un espai on diferents municipis de l'estat espanyol es trobin 
per tal de valorar diferents aspectes relacionats amb equipaments de proximitat, 
amb instruments de participació, en el fet en si mateix de la construcció dels 
propis equipaments en la mesura en què aquests es puguin apropar molt millor a 
les necessitats que pot tenir la ciutadania. A la ciutat de Manresa s'ha valorat 
bàsicament dos elements pels quals proposen l'entrada de ciutat de Manresa en 
aquest Patronat: En primer lloc perquè això és bàsicament un espai de treball, no 
té tant l'objectiu de generar un ressò extern sinó de generar espais de treball tant 
polítics com tècnics, i els de generar anualment un resum de tot això que permeti 
aportacions i conclusions concretes que els diferents municipis puguin entomar, i 
en aquest sentit, pensen que per la ciutat de Manresa i en el procés de 
transformació i de redefinició en què es troben és important. I, en segon lloc,     
perquè Manresa com a ciutat, a més d'enriquir-se també hi pot fer les seves 
aprotacions. Els patrons d'aquesta fundació són un conjunt d'Ajuntaments: La 
Corunya, Bilbao, Burgos, Còrdova, Donostia, Getafe, Gijón, Logronyo, Santa 
Cruz de Tenerife i Vitòria, aquest seria el nucli d'aquesta fundació. A partir d'aquí 
hi ha molts més municipis, i també del territori català, com és el cas de Girona, 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, entre d'altres.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 

5.2 REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE GENT 
GRAN 

5.2.1 RATIFICAR EL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA 
GENT GRAN. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada del Programa 
Transversal de Gent Gran,  d'11d'abril de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 

 

" El Ple de la  Corporació, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17 de juny 
de 1996, va adoptar l’acord de crear el Consell Municipal de la Gent Gran, com a 
òrgan de participació ciutadana, amb la finalitat de recollir les inquietuds dels 
ciutadans respecte a la gent gran, facilitant el debat i l’elaboració de propostes 
per tal que puguin ser projectes realitzables. 
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Tal i com es preveu al Reglament de Participació Ciutadana (article 27.2), un 
dels requisits de funcionament d’aquests òrgans de participació són els seus 
reglaments, requerint-se per a la seva aprovació de l’acord de la majoria 
absoluta del Plenari del Consell Sectorial. 
 
Atès que, en compliment d’aquestes previsions, el Plenari del Consell Municipal 
de la Gent Gran, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2005, va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar el reglament del consell. 
 
Que, en virtut de l’establert a l’esmentat article del Reglament de Participació 
Ciutadana, l’esmentat acord haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament per 
majoria absoluta i, per tant, en virtut del que estableix els articles 55 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, així com article 179 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, serà objecte d’informe preceptiu emès pel 
Secretari General de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès en data 11 d’abril de 2005 pel Cap de la Secció Jurídico 
administrativa dels Serveis a les Persones, mitjançant el qual es consideren 
adequats a dret els acords que es porten a aprovació, així com el procediment 
seguit a tal efecte. 
 
Per tot això, la Regidora delegada del Programa Transversal de Gent Gran, 
proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania que dictamini 
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti el 
següent: 
 

ACORD 
 
Ratificar el Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran, aprovat pel plenari 
de l’esmentat Consell en data 15 de febrer de 2005, d’acord amb el text que 
s’adjunta com a annex.” 
 
La senyora Mestres i Angla  diu que es tracta de ratificar el reglament aprovat 
pel Consell el passat més de febrer. És una ratificació d'un reglament que 
consisteix en la modificació d'un reglament anterior que s'havia aprovat el 
novembre del 1996, per tal d'adequar-lo al reglament de participació ciutadana 
actual. Per tant, no canvia ni objectius ni funcions, sinó que bàsicament se 
n'incorporen dues, com són la possibilitat de nomenar els representants dels 
consells territorials i la vinculació amb el consell de ciutat. S'ha aprofitat per 
ampliar la possibilitat d'incrementar els participants a dins del consell amb 
incorporació de persones de reconeguda vàlua, i també la possibilitat que hi 
participi gent amb interès en el consell com oients. Simplement per tenir interès 
es pot demanar ser oient del consell. També s'ha aprofitat per ampliar i regular 
alguns aspectes del règim de funcionament, com són la periodicitat, la regulació 
de les comissions de treball, etc. Per la resta, és tot igual que el reglament del 
novembre del 1996. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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5.3 REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT I SERVEIS SOCIALS 

5.3.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'UNA 
ENTITAT, PER IMPORT DE 6.365 EUROS, EN CONCEPTE DE 
COBRIMENT DE LA INFORMACIÓ DELS PUNTS D'INFORMACIÓ 
JUVENIL DE MANRESA, DE GENER A MARÇ DE 2005. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut i 
Serveis Socials, de 7 d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En motiu de la finalització del conveni que regulava la prestació del servei 
d’informació juvenil a Manresa, l’Ajuntament de Manresa va encarregar a l’entitat 
BLOC el cobriment de la informació dels Punts d’Informació Juvenil mentre no 
s’adjudicava de nou aquest servei.  
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Joventut proposa, al Ple de la Corporació 
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, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, 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 

 
 
BLOC Cobriment de la informació dels  
CIF:G58292434 punts d’informació juvenil de gener  
 a març de 2005                                     6.365€

    
 
 

TOTAL 6.365€" 
 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest dictamen l'alcalde el sotmet 
directamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 1 
GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i 2 abstencions del senyor Irujo i de la senyora 
Sensat per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb 
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novmebre, i , per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

5.3.2 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L'ALCALDE EN DATA 17 
DE MARÇ DE 2005, RELATIVA A LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A 
LA GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA SETMANA JOVE 
DE MANRESA. 
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut i 
Serveis Socials, de 4 d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 

"Per Resolució de l’Alcalde de data 17 de març de 2005, es va resoldre el 
següent: 

“Mitjançant la resolució PRE/374/2005, de 17 de febrer, per la qual s'obre 
convocatòria per l'any 2005 per a la concessió de subvencions per a projectes 
per a joves que ajuntaments,  mancomunitats de municipis i entitats  
municipalsdescentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut de 
Catalunya.  
 
Aquest Ajuntament compta amb un Pla d’Actuació Municipal que marca les línies 
d’actuació que la regidoria de joventut portarà a terme durant la present 
legislatura. Aquest document ha servit de pauta en l’elaboració del Pla Integral 
de Joventut 2005-2007. 
 
En aquest marc presentem el projecte de la setmana jove 2005, un projecte ple 
d’activitats on els joves de Manresa són els protagonistes.  
 
Consideracions legals 
 
Articles 28 de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en virtut dels quals els ens locals 
poden exercir activitats complementàries en matèria de joventut. 
 
Article 184 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya pel qual l'Administració 
de la Generalitat ha de col·laborar amb els ens locals per tal de facilitar-los 
l'assistència i la cooperació econòmica, jurídica i tècnica que requereixen. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/2003 de 
16 de desembre, article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i 
article 10 del Reglament Orgànic Municipal.  
 
Resolc: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya una subvenció per aquest any 2005 per a la realització de la Setmana 
Jove de Manresa. 
  
SEGON.- Aprovar la realització del projecte “Setmana Jove de Manresa”, que es 
portarà a terme de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera 
sessió que tingui lloc per tal que la ratifiqui.” 
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És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 

ACORD 
 

Donar-se per assabentat aquest Ple de la Corporació de la Resolució 
dictada en data 17 de març de 2005 i que queda transcrita a la part 
expositiva del present dictamen i procedir-ne a la seva RATIFICACIÓ." 

 
Com que no es produeix debat en aquest dictamen l'alcalde el sotmet 
directamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 1 
GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i 2 abstencions del senyor Irujo i de la senyora 
Sensat per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb 
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novmebre, i , per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

5.3.3 PRORROGAR EL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS D'UN 
LOCAL SITUAT A LA PLAÇA DEL MILCENTENARI, A FAVOR DE 
L'ENTITAT CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS, PER UN 
PERÍODE DE 2 ANYS. 

 

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut i 
Serveis Socials, de 30 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 

"En data 10 de juny de 1999 es va signar un conveni regulador de la cessió d'ús 
d'un local situat a la plaça del Mil Centenari, s/n, a favor de l'entitat CAE, 
FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS. 

En data 17 de març de 2003, el Ple de la Corporació va aprovar la pròrroga del 
conveni regulador de la cessió d’ús d’aquest local per un període de dos anys, 
els quals finalitzen el dia 9 de juny de 2005. 

El cap de servei de Drets de Ciutadania ha emès informe en data 4 de març 
d'enguany, segons el qual proposa prorrogar l'esmentada cessió per un nou 
període de 2 anys, tal com es preveu al punt primer del pacte segon del conveni 
de cessió d'ús en qüestió. 

En data 16 de març de 2005  es va trametre a l'entitat CAE, FORMACIÓ I 
SERVEIS SOCIOCULTURALS  un proveïment per tal que en el termini de 10 
dies manifestés el seu interès en prorrogar aquest conveni. 

En data 29 de març de 2005 el senyor Ignasi Muncunill Roca, en representació 
de l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS, va presentar 
instància amb referència registre d'entrada número 12.617, per la qual sol·licita la 
pròrroga del conveni de cessió d'ús que l'Ajuntament de Manresa va atorgar a 
favor de la citada entitat.El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió 
Patrimonial ha emès informe al respecte en data 30 de març de 2005. 
 
De conformitat amb l'article 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb 
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subjecció al Capítol II del Títol III del reglament de Patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, l'alcalde president proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 

Prorrogar el conveni regulador de la cessió d'ús d'un local situat a la plaça del Mil 
Centenari, s/n, a favor de l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS 
SOCIOCULTURALS, per un període de 2 anys, els quals finalitzaran per tant el 
dia 9 de juny de 2007." 

 
La senyora Guillaumet i Cornet diu que es demana el vot favorable per tal de 
prorrogar la cessió d'ús del local situat a la plaça Mil Centenari, en què s'hi troba 
la seu de l'entitat CAE, Formació i Serveis Culturals per un període de dos anys, 
fins el 2007.  Aquesta és una entitat important per al teixit associatiu juvenil de la 
ciutat ja que proveeix de serveis a les entitats de lleure que tenen com a objectiu 
la formació i l'educació en el lleure, i que per altra banda també organitza 
activitats d'interès general per la ciutat, com poden ser la "Moguda de l'Agulla" 
que es farà el pròxim 30 d'abril o la "Setmana dels Jocs al Carrer"  a l'estiu. 
 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 
4 GMERC, 1 GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i 2 abstencions del senyor Irujo i 
de la senyora Sensat per absència de la Sala en el moment de la votació, de 
conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novmebre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 

6. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  

6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens 6.1.1 a 6.1.4, ambdós 
inclosos, de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels 
presents. 

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

 

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, d'11 d'abril  
de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació 
d’immobles situats al casc antic de la ciutat. 
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L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota 
de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora 
i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex 
núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement 
les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
per al gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció 
Econòmica proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i 
estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: PEREZ SAFONT JORDI   
Expedient: ICB/2004000166 (OMA/2004000187) 
Descripció obres: Reforma de 2 habitacions transformar-les en 4 i reforma 
decoberta, a la Plaça Hospital, 2  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) 
de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
  
Sol·licitant: RIBERA ESPARBE RAQUEL   
Expedient: ICB/2005000011 (OMA/2005000026) 
Descripció obres: Rehabilitació d'habitatge al C/. Alfons XII, 28-3r.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) 
de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: INVERSIONES MANAIS SL  representat/ada per CAÑAS 
PEREZ JORDI 
Expedient: ICB/2005000010 (OMA/2005000027) 
Descripció obres: Rehabilitació integral a la Plana de l'Om, 7  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) 
de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: MARTINEZ TORRES ENCARNACION  representat/ada per 
FERNANDEZ BLANCO M.DEL CARMEN 
Expedient: ICB/2005000025 (COM/2005000146) 
Descripció obres: Canviar terra i condicionar cuina i bany al C/. Remei 
deDalt, 38-baixos  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) 
de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  

 
Sol·licitant: GIMENEZ GALBANY ALBERTO   
Expedient: ICB/2005000029 (COM/2005000158) 
Descripció obres: Rehabilitar pis al C/. Sobrerroca, 38-3r-1a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) 
de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 
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6.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE 
BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda,de 13 d'abril 
de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2  de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa 
que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de 
millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no 
comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement 
les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
per al gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció 
Econòmica proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: CARBONELL RATERA TERESA representat/ada per RIBERA 
TARDA M.MONTSERRAT 
Expedient: ICB/2005000021 (COM/2005000120) 
Descripció obres: Reparar i revisar cornisa teulada al C/. Bruc, 55 
cantonadaC/. del Cos. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PORPIETARIS DEL CARRER NUMÀNCIA 
NÚM. 5 representat/ada per PARDOS CARNICER JOSE ANDRES 
Expedient: ICB/2005000023 (COM/2005000130) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Numància, 5-4t.-1a. 
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: MARBRES CASTELLET , S.L. representat/ada  per FARNOS 
IGLESIAS JAUME 
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Expedient: ICB/2005000030 (COM/2005000155) 
Descripció obres: Adequació inferior i aplacats façana nau industrial alC/. 
Ramon Farguell, 4 -Polígon Bufalvent- 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, d'11 d'abril  
de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud presentada pel ADRIANO EDIFICIOS ANDALUCES S.L.  
representat/ada per OBRADOR AMOROS MARIAN de la 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 : ADRIANO EDIFICIOS ANDALUCES S.L. representat/ada per 
MARIAN OBRADOR AMORÓS   
 Expedient : OMA/2004000091 – ICB/2005000024 

Descripció obres  : Construcció de 30 vivendes, oficines i locals 
comercials, 30 trasters i 44 aparcaments a La Parada, 46-P- 
Benefici fiscal sol·licitat : 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat a) de 
l’article 4-bis, de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

L’article 4-bis, apartat 9 de l’ordenança reguladora de l’Impost disposa que la 
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al 
Ple de la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu que la realitzarà en el 
termini d'un mes comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència 
urbanística o d'activitats que empari les construccions, instal·lacions o obres per 
a les quals es demana el benefici, o bé fins a l'atorgament de la mateixa si 
aquest termini fos major. 
 
Examinat l’expedient es desprenen les dades següents : 
 
Data de presentació de la sol·licitud : 25/06/2004 
Data de concessió de la llicència  :  17/02/2005 
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres: 14/03/2005 
 
Queda palès que la sol·licitud es va presentar fora de termini. 
 

Segons reiterada jurisprudència, “les exempcions o bonificacions no es 
concedeixen “ope legis” sinó que és necessari per al seu gaudi la sol·licitud 
prèvia de l’autoritat econòmica competent per a acordar-les, i la seva concessió, 
quan s’escaigui, ha de projectar-se al futur, sense cap mena d’efecte retroactiu, 
doncs el contrari equivaldria a que poguessin entendre’s concedides “ope legis” i 
que la data de la sol·licitud fos intranscendent, la qual cosa no és admissible. 

 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, proposa al Ple de 
la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
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“Denegar la bonificació”." 
 
 
6.1.4 ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA 

QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES, PER REHABILITAR LA FAÇANA DE L'IMMOBLE SITUAT AL 
CARRER CREU GUIXERA, 7-9. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, d'11 d'abril de 
2005 que,  transcrit, diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica  en  relació a la sol·licitud a l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres han presentat la sol·licitud que es relaciona: 
 

Sol·licitant: TORRAS SOLE JOSEP 
Expedient: ICB/2004000045 (OMA/2004000044) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana de l’immoble situar al C/. de la 
Creu Guixera, 7-9 
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. 

 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat . 
   
L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa 
que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de 
millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no 
comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents del Serveis del Territori s’ha informat: 
 
- El projecte i l’objecte de la llicència és també per la rehabilitació de 

l’edificació i no ha desglosat als efectes de la bonificació el pressupost 
exclusivament de la façana respecte a la resta de l’edifici. 

 
El pressupost de l’obra corresponent a la rehabilitació de la façana de l’immoble 
és de 9.140,59 €. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, proposa al Ple de 
la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i 
estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: TORRAS SOLE JOSEP 
Expedient: ICB/2004000045 (OMA/2004000044) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana de l’immoble situal al C/. de la 
Creu Guixera, 7-9. 
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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, en relació a la rehabiliatació de 
la façana  de l’immoble situat al C/. de la Creu Guixera, 7-9, amb un pressupost 
de 9.140,59 €”." 
 
L'alcalde sotmet a votació conjunta els dictàmens 6.1.1 a 6.1.4, ambdós inclosos, 
de l'ordre del dia, i s'aproven per 24 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 GMERC, 1 
GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Sensat per 
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 
del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novmebre, i, per tant, esdevenen 
acords plenaris amb els  continguts que han quedat reproduïts. 
 
 
6.1.5 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

8/2005 DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 12 d'abril de 2005, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals 
que no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, i no sent suficient el crèdit 
consignat al Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat 
convenient ordenar la incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per 
fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements 
de crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la 
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2004,  a recursos generats per majors 
ingressos del Pressupost Municipal, i a  baixes de crèdits de despeses d’altres 
partides del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense 
pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses 
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2006. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2005 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 222.0.625, 
per un import de 5.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 5.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 111.0.789 per un 
import de 9.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 9.000,00 euros 
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Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 452.1.623, per 
un import de 12.610,89 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 63.610,89 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 452.1.632, per 
un import de 40.420,73 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres .......................   119.420,73 euros 
 
 
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 8/2005 s’exposarà al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions." 
 
SERVEIS FINANCERS     

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2005    

RESUM PER CAPITOLS     

     

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de  

l'expedient de modificació de crèdits número 08/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                               ESTAT DE DESPESES  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

Capítol 1.- Impostos di-   Capítol 1.- Despeses de  

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.031.018,00 

     

Capítol 2.- Impostos in-   Capítol 2.- Despeses en  

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.034.170,73 

     

Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 34.505.299,00  nanceres ...........……………... 1.621.891,00 

     

Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn-  

cies ...............…..…………….. 17.638.199,80  cies ..................……………… 5.321.106,00 

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 557.500,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 50.413.350,88 

     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  
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cies de capital ……..……........ 4.617.748,00  cies de capital .......………….. 4.107.038,72 

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.719.195,14  financers .............……………. 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 13.857.401,19  financers .............……………. 4.897.795,80 

     

 --------------------------- ------------------------ 

T  O  T  A  L  ........…………… 108.432.543,13  T  O  T  A  L  ........…………… 108.432.543,13 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA 
CRÈD.DEFINI
TIU CAUSES 

121.0.141 Administració General.- Altre personal. 445.993,00   59.090,00 386.903,00 
Consignació 
sobrant. 

111.0.151 Organs de Govern.- Regidories.- Gratificacions. 1.991,00 470,00   2.461,00 
Consignació 
insuficient. 

121.0.151 Administració General.- Gratificacions. 41.466,00 10.800,00   52.266,00 
Consignació 
insuficient. 

122.0.151 Administració Central.- Gratificacions. 1.742,00 300,00   2.042,00 
Consignació 
insuficient. 

222.0.151 Seguretat i Protecció Civil.- Seguretat.- Gratificacions. 129.119,00 8.700,00   137.819,00 
Consignació 
insuficient. 

313.0.151 Seguretat i Protec.Civil.- Acció Soc.- Gratificacions. 4.061,00 3.200,00   7.261,00 
Consignació 
insuficient. 

412.0.151 Sanitat.- Hospitals.- Gratificacions. 2.369,00 420,00   2.789,00 
Consignació 
insuficient. 

422.1.151 Educació.- Ensenyament bàsic.- Gratificacions. 6.061,00 910,00   6.971,00 
Consignació 
insuficient. 

422.2.151 Educació.- Ensenyam. bàsic.- Menjadors.Gratifica. 2.437,00 360,00   2.797,00 
Consignació 
insuficient. 

422.3.151 Educació.- Ensenyaments.- Arts.- Gratificacions 3.229,00 1.030,00   4.259,00 
Consignació 
insuficient. 

422.8.151 Educació.- Ensenyament Conservat.- Gratificacions. 5.886,00 3.600,00   9.486,00 
Consignació 
insuficient. 

432.1.151 Vivenda i Urb.-Estructura gral. Urbanisme.- Gratificac. 39.709,00 15.800,00   55.509,00 
Consignació 
insuficient. 

443.0.151 Benestar com.-Cementiris.- Serv.fúnebres.-Gratificac. 800,00 3.700,00   4.500,00 
Consignació 
insuficient. 

451.1.151 Cultura.- Biblioteques i arxius.- Gratificacions 548,00 750,00   1.298,00 
Consignació 
insuficient. 

452.1.151 Cultura.- Instal.lacions esportives.- Gratificacions. 17.000,00 2.500,00   19.500,00 
Consignació 
insuficient. 

452.3.151 Cultura.- C.cívics, Sala Ciutat. -Gratificacions 622,00 600,00   1.222,00 
Consignació 
insuficient. 

453.0.151 Cultura.- Museus.- Gratificacions 904,00 900,00   1.804,00 
Consignació 
insuficient. 

462.0.151 Altres serveis comun.- Comunicació.- Gratificacions 528,00 550,00   1.078,00 
Consignació 
insuficient. 

611.0.151 Regulació econòmica. Admó.Financera.- Gratificac. 13.818,00 4.500,00   18.318,00 
Consignació 
insuficient. 

121.0.226 Administració General.- Despeses diverses. 158.047,00 30.994,25   189.041,25 
Consignació 
insuficient. 

422.8.489 Educació.- Ensenyament Conservat.- Altres transfer. 430,00   430,00 0,00 
Consignació 
sobrant. 

452.1.632 Cultura.-Instal.lacions esport.-Edificis i altres construc. 79.000,00 40.420,73   119.420,73 
Consignació 
insuficient. 

452.1.623 Cultura.-Instal.lacions esport.-Maquinària, instal.lac. 51.000,00 12.610,89   63.610,89 
Consignació 
insuficient. 

452.5.226 Cultura.- Festes.- Despeses diverses 272.429,00 15.000,00   287.429,00 
Consignació 
insuficient. 

111.0.489.2
0 Organs de Govern.- Regidories.- Subvencions nomina. 24.600,00 12.000,00   36.600,00 

Conveni 
CCOO i 
UGT. 

111.0.226 Organs de Govern.- Regidories.- Despeses diverses. 90.000,00 60.000,00   150.000,00 
Consignació 
insuficient. 
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   230.115,87 59.520,00    

 
 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2005      

       

ESTAT D'INGRESSOS        

----------------------------------      

       

SUBCONCEP
TE DENOMINACIÓ PREV.INICIAL AUGMENT 

DISMINU
CIÓ 

PREV.DEFINI
TIVA EXPLICACIÓ 

870.01 
Romanent Tresoreria.- Aplicació finançament 
suplement crèdit. 106.500,00 102.994,25   209.494,25   

870.00 
Romanent Tresoreria.- Aplicació finançament crèdits 
extraordinaris. 60.802,48 170,00   60.972,48 

Subvenció AMPA 
Conservatori 

917.01 Préstecs a mig i llarg termini 13.790.369,57 67.031,62   13.857.401,19   

462.00 Diputació de Barcelona.- Altres transferències 200.000,00 15.000,00   215.000,00 Fira de l' Aixada 

   185.195,87    

 
PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2005     

      

ESTAT DE DESPESES     

------------------------------------     

CREDITS EXTRAORDINARIS     

-----------------------------------------------     

      

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL  AUGMENT CRÈDIT DEF. EXPLICACIÓ 

222.0.625 Mobiliari i estris.- Seguretat 0,00 5.000,00 5.000,00 Crèdit extraodinari. 

422.8.489.20 
Ensenyament Conservatori Prof. Música.- 
Subvencions nominatives.  0,00 600,00 600,00 

Subvenció AMPA 
Conservatori. 

111.0.789 Organs de Govern.- Regidories.- Altres transferències 0,00 9.000,00 9.000,00 
Instal.lació aire condicionat 
llar avis Valldaura. 

   14.600,00   

 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest dictamen de modificació de 
crèdit s'explica perquè hi ha uns majors ingressos obtinguts de la Diputació de 
Barcelona de 15.000 € per finançar la Fira de l'Aixada, i per tant s'incorpora a les 
partides de la Fira de l'Aixada. Hi ha una major dotació econòmica a les partides 
d'Administració General per valor de 30.994,25 € per pagar una factura de 
l'antiga Foneria Saft per què així ho decreta la sentència. També hi ha una major 
dotació econòmica de 53.031 € per acabar les instal.lacions al camp de futbol de 
Sant Pau. 5.000€ més per renovar una fotocopiadora de la Policia Local, i majors 
dotacions de 12.000 € a les partides per fer un conveni amb els sindicats en 
termes de seguretat i riscos laborals; 9.000€ més per un conveni amb la 
Residència d'Avis Nostra Llar de l'associació de Veïns Valldaura i 60.000 € per 
despeses d'Alcaldia. Finalment, hi ha  59.090 € per diferents canvis de partides 
de les partides de personal per poder aplicar el que es va acordar en el conveni 
de personal.  
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC i 2 GMICV-EA) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels assumptes compresos en els punts 
6.1.6 i 6.1.7 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per unanimitat dels 
presents. 
 
 
6.1.6 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 

SENYOR MANEL MALET TOLDRÀ CONTRA LA QUOTA 
PROVISIONAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER OBRA 
ORDINÀRIA DE MILLORA I AMPLIACIÓ D'URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA MAJOR. 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'hisenda, de 6 d'abril  de 
2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’ escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E2004043957, del 
dia 10 de desembre de 2004, per part de Manel Malet Toldra  amb NIF 
39.196.664,  manifestant el seu desacord amb la imposició als propietaris 
d’edifici del C Bisbe 1 de contribucions especials derivades de l’execució de 
l’obra OBRA ORDINÀRIA MILLORA I AMPLIACIÓ URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA MAJOR  per considerar que: 
 
a) És improcedent l’afectació de l’edifici situat al C Bisbe 1  ja que està fora 

de l’entorn de la plaça Major.  
b) L’entrada del local comercial ubicat als baixos de la casa no té frontal a la 

plaça ni treu cap benefici de cap mena de les obres que es projecten.. 
 
EL cap de la unitat del banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en 
data 7 de març de 2005: 
 
“D’acord amb l’àmbit facilitat pel departament d’urbanisme, s’observa que les 
obres d’urbanització de la plaça Major, comprenen 6,5 mts. del C/. Bisbe i, que el 
càlcul del sostre subjecte que en aquest cas coincideix tant l’edificable com 
l’edificat i que és 104 m2, resultant de 26 m2 de sòl per 4 plantes equivalents a 
PB + 3 P. 
Per altra banda i atès que el recurrent al·lega que el local comercial de la planta 
baixa no té accés per la referida Plaça, es constata que no s’ha contemplat 
aquesta superfície ja que tot i ser d’accés a nivell de planta baixa del C/. Baixada 
del Popul, correspon a la planta soterrani respecte de l’edifici de C/. Bisbe 1. Al 
fet de ser considerat planta soterrani del C/. Bisbe, que és el que es troba 
subjecte a l’aplicació de contribucions especials, no s’ha comptabilitzat aquesta 
planta que és la que realment es troba el local comercial. 
Es considera per tant del tot correcta el mòdul d’aplicació i es proposa 
desestimar el recurs presentat.” 
 
L’art.28 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat 
per Real Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, 
disposa: 
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“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel 
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació 
de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.” 

 
La finca està afectada  per les obres de l’obra OBRA ORDINÀRIA MILLORA I 
AMPLIACIÓ URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR ja que la finca situada al  C 
Bisbe 1 té  una façana de 6,5 metres que dóna a la Pl Major,  per tant se li 
imputen els metres edificables de la planta baixa i les tres plantes superiors. 
 
El local comercial que no té entrada per la plaça Major,  per la qual cosa la 
superfície del local no està subjecte a les contribucions especials. 
 
L’existència de benefici especial per la finca del C Bisbe 1  resulta plenament 
justificada en l’acord d’imposició de les contribucions especials aprovat pel Ple 
municipal en sessió del dia 20 de setembre de l’any 2004. 
 
La finca de la propietat del recurrent que està dins la superfície afectada del 
projecte de millora i ampliació de la Plaça Major es veurà beneficiada per : 

• La millora de les xarxes de serveis, que són obsoletes pel transcurs del 
temps i que no s’ajusten a la normatives d’aplicació vigent. 

• La substitució de tota la xarxa de clavegueram que es troba en estat 
precari. 

• La renovació parcial de la xarxa de distribució d’aigua 
• L’ampliació de  la xarxa d’extinció d’incendis i punts de regatge per tal 

d’ajustar-se a la legislació vigent. 
• L’ampliació de la xarxa de telecomunicacions. 
• L’ adequació de la instal·lació d’enllumenat públic a la legislació vigent. 
• La millora de l’accessibilitat  pel tractament unitari i continu del nou 

paviment que es resol amb pendents mínimes absorbint els desnivells de 
les antigues voreres. 

• La regularització dels pendents longitudinals i transversals de la plaça 
organitzant les recollides d’aigua . 

 
Per tant, la realització d’aquestes obres genera l’especial benefici exigit per la 
imposició de les contribucions especials. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal 
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

“DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICÓ  formulat per part de Manel Malet 
Toldra, en data 10 de desembre de 2004, i registre municipal d’entrada núm. 
E2004043957, considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals i segons es justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials objecte del recurs, existeix de forma evident un especial 
benefici pels contribuents, donant-se compliment al que preveu l’article 28 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004”." 
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6.1.7 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 
SENYOR JOSEP FERRER MARTÍNEZ CONTRA LA QUOTA 
PROVISIONAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER OBRA 
ORDINÀRIA DE MILLORA I AMPLIACIÓ D'URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA MAJOR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 6 d'abril  
de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E2004011522, del 
dia 17 de març de 2005, per part de JOSEP FERRER MARTINEZ  amb NIF 
39316561 i altre manifestant el seu desacord amb la imposició als propietaris 
d’edifici de la Pl Major 6 de contribucions especials derivades de l’execució de 
l’obra ordinària de millora i ampliació d’urbanització de la Pl Major per considerar 
que: 
 

c) Que la Plaça Major, està en l’actualitat totalment urbanitzat , sense que 
els seus serveis necessitin cap tipus de reforma o resposició. 

d)  la finca objecte de la contribució especial no obté cap benefici especial. 
 
L’art.28 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat 
per Real Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, 
disposa: 
 

“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel 
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns 
com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment 
o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats 
respectives.” 

 
La producció d’un benefici general per la millora i ampliació de la Plaça Major  no 
significa que no es puguin imposar contribucions especials si,  juntament amb el 
benefici general  que es produeix,  resulten algunes propietats especialment 
beneficiades, com succeeix amb la millora i ampliació de la Plaça Major, tal com 
queda acreditat en les bases d’ordenació d’aquestes contribucions especials. 
 
L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord 
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat 
pel Ple municipal en sessió del dia 20 de setembre de l’any 2004. 
 
La finca de la propietat del recurrent que està dins la superfície afectada del 
projecte de millora i ampliació de la Plaça Major es veurà beneficiada per : 
 

• La millora de les xarxes de serveis, que són obsoletes pel transcurs del 
temps i que no s’ajusten a la normatives d’aplicació vigent. 

• La substitució de tota la xarxa de clavegueram que es troba en estat 
precari. 

• La renovació parcial de la xarxa de distribució d’aigua 
• L’ampliació de  la xarxa d’extinció d’incendis i punts de regatge per tal 

d’ajustar-se a la legislació vigent. 
• L’ampliació de la xarxa de telecomunicacions. 
• L’ adequació de la instal·lació d’enllumenat públic a la legislació vigent. 
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• La millora de l’accessibilitat  pel tractament unitari i continu del nou 
paviment que es resol amb pendents mínimes absorbint els desnivells de 
les antigues voreres. 

• La regularització dels pendents longitudinals i transversals de la plaça 
organitzant les recollides d’aigua . 

 
Per tant, la realització d’aquestes obres genera l’especial benefici exigit per la 
imposició de les contribucions especials. 
 
En el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 20 de setembre de 
l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les 
contribucions especials quan indica: 
 
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’art. 31 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l’entitat suporti per la realització 
de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de 
repartiment entre els subjectes passiu. 
 
La base imposable que es proposa és equivalent al 45% del cost que 
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques 
de la plaça , amb una urbanització preexistent, encara que a precari i en mal 
estat, es creu convenient l’aplicació del 45% sobre el cost total. Per a la definició 
d’aquest 45 % s’ha considerat, a més, la proporcionalitat entre l’interès general 
de l’execució de les obres i el benefici obtingut pels contribuents. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb 
el Cap de la Secció Jurídico-adminstrativa d’aquest Serveis. 
 
El regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal 
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICÓ  formulat per part de Josep Ferrer 
Martínez i altre , en data 17 març de 2005, i registre municipal d’entrada núm. 
E2005011522, considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals i segons es justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials objecte del recurs, existeix de format evident un especial 
benefici pels contribuents, donant-se compliment al que preveu l’article 28 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004”." 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que els dos dictàmens fan referència a 
les contribucions especials de les obres d'ampliació i d'urbanització de la plaça 
Major. Una presentada pel Sr. Manel Malet que fa referència a l'edifici del carrer 
Bisbe núm.1, i considera que les contribucions especials són improcedents 
perquè l'edifici està fora de l'entorn de la plaça Major i perquè considera que 
l'entrada al local comercial ubicat als baixos del carrer Bisbe situada a la baixada 
del Pòpul no té frontal a la plaça i per tant no s'hauria de cobrar contribucions 
especials. Certament aquest local al no tenir entrada per la plaça no se li cobra 
contribucions especials però sí que se li cobra les contribucions especials per 
l'edifici que dóna al carrer Bisbe núm. 1 perquè sí que forma part de l'entorn de la 
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plaça Major. Per tant, es desestima en part el recurs de reposició presentat pel 
Sr. Manel Malet. 
 
Sobre el recurs presentat pel senyor Josep Ferrer, que té  un edifici de propietat 
a la plaça Major núm. 6, aquest exposa que la plaça Major ja està totalment 
urbanitzada i que les obres no li suposen cap benefici especial. Cal dir que quan 
es va aprovar l'expedient de les contribucions especials s'explicava que es 
millorava la xarxa de serveis que estaven obsoletes, que s'ha construït una nova 
xarxa de clavegueram, una nova xarxa de distribució d'aigua, una nova xarxa 
d'extinció d'incendis i punts de regatge, xarxa de telecomunicacions, el nou 
enllumenat i el nou sistema de recollida d'escombraries. Per aquest conjunt de 
factors es considera que sí que es genera un benefici especial exigit per la 
imposició i contribucions especials i en conseqüència es desestima el recurs de 
reposició. 
 
L'alcalde sotmet a votació conjunta els dictàmens 6.1.6 i 6.1.7 de l'ordre del dia, i 
s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevenen 
acords plenaris amb els continguts que han quedats reproduïts. 
 
 
 
6.1.8 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 

SENYOR JOSÉ BERMÚDEZ PRADAS CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LA REMODELACIÓ DEL 
CARRER ENRIC MORERA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'hisenda, de 6 d'abril  de 
2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E2004041305 del 
dia 16 de novembre de 2004, per part del senyor José Bermúdez Pradas, 
manifestant el seu desacord amb la imposició de contribucions especials  del 
projecte de remodelació del l C Enric Morera, entre el carrer de la Pau i el camí 
del Colomer ja que la superfície afectada de la finca situada al  C Enric Morera , 
32 baixos (ref. Cadastral 3214002 )  és de 32 metres quadrats i no de 92 que 
existeixen actualment.  
 
El cap de la unitat del banc de dades , cadastre i inspecció ha informat en data 8 
de març de 2005 que: 
“D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral 
3214002DG0231A. 
La superfície total de la parcel·la és 92 m2. D’acord amb el planejament vigent 
resulta susceptible d’aprofitament urbanístic únicament 32 m2 de sòl. 
Es considera la superfície de sòl subjecta però la de la total parcel·la atès que 
està edificada en una planta i el sostre edificat és de 92 m2. 
Atès però que l’edificabilitat que preveu el pla general és de PB + 4, el sostre 
total edificable és de 160 m2  (32  x  5), per tant es considera correcta el mòdul 
de distribució aplicat i, es proposa desestimar el recurs presentat.” 
 
L’art.28 del Text Refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat 
per Real Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, 
disposa: 
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“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel 
subjecte passiu d’un benefici o 
d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització 
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter 
local, per les entitats respectives.” 
 
Per tant , la realització d’aquestes obres genera l’especial benefici exigit per la 
imposició de les contribucions especials. 
 
En el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia  
12  de setembre de l’any 2004  s’aprovà la imposició de Contribucions Especials 
per les obres de remodelació del C Enric Morera entre C de la Pau i Camí del 
Colomer. 
 
El mòdul de distribució aplicat és el de metres de sostre edificable. 
 
Actualment la superficie edificada de la finca és de 92 m2 , ja que està edificada 
en una planta . Tot i que l’aprofitament urbanístic únicament és de 32  m2 de sòl , 
l’edificabilitat prevista en el pla general és de planta baixa i quatre plantes amb 
un sostre total edificable de 160 m2  (32  x  5). 
 
Per tant és considera correcte el mòdul de distribució aplicat, és a dir 
l’edificabilitat prevista en el pla general que és de 160 m2  i no de 32 m2  com 
al·lega l’interessat. 
La tècnica que subscriu, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat 
exposats, ha de proposar que pel senyor Regidor delegat d’Hisenda sigui dictada 
resolució desestimatòria de la petició efectuada. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal 
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
“DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICÓ  formulat per part de José 
Bermúdez Pradas, en data 16 de novembre de 2004, i registre municipal 
d’entrada núm. E2004041305, considerant que, de conformitat amb l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals i segons es justifica en l’acord d’imposició i 
ordenació de les contribucions especials objecte del recurs, existeix de forma 
evident un especial benefici pels contribuents, donant-se compliment al que 
preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat el mòdul 
de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la base 
imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals”." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta del recurs presentat pel 
senyor Josep Bermudez en què s'exposa que té una superfície afectada de 
només 32 m²  i no de 92.  De fet s'ha aplicat sempre el criteri de la superfície 
edificada o per la superfície edificable. En aquest cas, al permetre el PGOU una 
superfície edificable de 160 m², s'ha aplicat el mòdul en funció dels metres 
edificables que té aquesta finca. En conclusió, s'ha de desestimar el recurs 
presentat.  
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
6.1.9 APROVAR EL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE DIVERSES 

PUBLICACIONS REFERENTS A LA CIUTAT DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, d'11 d'abril  
de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"A l’oficina d’informació i atenció ciutadana de l’Ajuntament de Manresa es volen 
posar a la venda diverses publicacions referents a la ciutat de Manresa. 

La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria 
econòmic financera, segons la qual el preus proposats s'ajusten al que 
s'estableix al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

El Regidor Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar l'establiment de la tarifa per a la venda de textos, publicacions 
i impresos següents: 

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

Epígraf  Tarifa (€) 

5 Llibre LA CIUTAT I L’AIGUA, per exemplar 9,02 

6 Llibre LA CIUTAT I L’ENERGIA, per exemplar 9,02 

7 Llibre LA CIUTAT I EL TREBALL, per exemplar 9,02 

8 Llibre ELS MEGÀLITS, per exemplar 4,50 

9 Llibre MINORISA AETERNA, per exemplar 4,20 

10 Llibre HOMENATGE A L’ÀNGEL SERVET I MARTÍ, per 
exemplar 9,02 

11 Llibre MANRESA I SANT IGNASI DE LOIOLA, per 
exemplar 6,00 

12 Llibre L’ESCUT DE MANRESA, per exemplar 6,00 

13 Llibre LA GALERIA DE MANRESANS IL·LUSTRES, per 
exemplar 9,02 

14 Llibre RECEPTES D'UN CONFITER, per exemplar 6,00 
 

SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província les tarifes aprovades." 
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El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta de posar un preu públic a 
les publicacions i textos impresos que es venen a l'Oficina d'Informació i a 
l'Oficina de Turisme, i que queden detallats en el mateix acord del dictamen.  

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 9 GMS, 
4 GMERC, 2 GMICV-EA i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL NOU 

CÀNON DE L'AIGUA. 
 
El secretari, dóna compte de la proposició del GMCiU, de 13 d'abril de 2005, 
que, transcrita, diu el següent: 
 
" EI Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou cànon sobre 
l'aigua que persegueix, tal i com estableix la memòria explicativa del pressupost 
de 2005, "d'una part millorar la gestió del cànon, i , d'una altra, incrementar la 
seva recaptació". 
 
L'increment del preu de l'aigua, que per una família mitjana serà 
d'aproximadament el 20% sobre l'import que va tenir la factura el 2004, ha 
suposat el trencament del pacte social que la Generalitat tenia en aquest àmbit, 
mitjançant el qual es garantia que els increments del preu no superarien la 
inflació anyal. 
 
En aquest sentit, és significatiu que l'increment sigui universal. No es proposa 
que només s'augmenti la factura dels grans consumidors d'aigua, sinó que 
s'universalitza la mesura per tal d'assolir l'objectiu "d'incrementar la recaptació". 
 
Així doncs, es ressentirà l'economia de les famílies, independentment de quin 
sigui el seu consum, i també la dels sectors econòmics més importants del país, 
des de la indústria fins al turisme. 
 
Paral.lelament a l'adopció d'aquesta mesura, la Generalitat de Catalunya ha 
reduït la seva aportació a l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme públic 
encarregat de la gestió del cicle de l'aigua. 
 
Ateses aquestes consideracions, els grups municipals sotasignants proposem 
els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- L'Ajuntament de Manresa lamenta que els pressupostos de 2005 de la 
Generalitat de Catalunya hagin trencat el pacte social assolit l'any 2001 en 
relació a la fiscalitat de l'aigua, i insta a l'executiu català recuperar l'esperit i el 
contingut d'aquell acord. 
 
Segon.- L'Ajuntament de Manresa insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a excloure el pressupost de l'any 2006 i successius el cànon de l'aigua incorporat 
al pressupost de l'any 2005. 
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Tercer.- L'Ajuntament de Manresa insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a plantejar qualsevol possibilitat de modificació de la fiscalitat sobre el consum 
de l'aigua als agents socials i econòmics del país, i assolir el consens abans de 
decidir-ne l'aplicació de forma unilateral. 
 
Quart.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació 
de Municipis de Catalunya" 
 
 
El senyor Sala i Rovira diu que tot i estar molt clara la proposició llegida pel 
secretari, voldria puntualitzar quatre aspectes. En primer lloc, remarcar el fet que 
l'actual Govern de la Generalitat, amb l'increment del cànon de l'aigua, ha trencat 
el pacte de l'aigua, que en el seu moment es va signar amb la Federació 
d'Associacions de Veïns de Catalunya, en què es va arribar al compromís que no 
s'augmentaria el preu del cànon de l'aigua per sobre de la inflació anual. En 
segon lloc, en referència a la universalitat de l'aplicació del  cànon, tal com diu la 
memòria dels pressupostos de la Generalitat, la finalitat d'augmentar el cànon de 
l'aigua és augmentar la recaptació. És un augment que afecta a tothom. És cert 
que amb posterioritat va sortir l'estudi pel tema de les famílies nombroses i pel 
tema d'alguns sectors d'indústria. Fent-ho d'aquesta manera s'aconsegueix 
desnaturalitzar el tribut i el seu objecte mediambiental. Si es volgués tirar 
endavant projectes educatius o incentivadors de menys consum de l'aigua, que 
en el fons serien campanyes d'educació ambiental, l'enfocament seria diferent, 
però no ha estat el cas. En tercer lloc, no sembla massa acceptable, tal com s'ha 
fet en els pressupostos de la Generalitat, que la Generalitat redueixi la seva 
aportació a l'Agència Catalana de l'Aigua i que aquests recursos s'incrementin 
per la via de la participació dels ciutadans mitjançant l'increment del cànon. En 
quart lloc, sobre la universalització, cal dir que aquesta és una mesura que 
afectarà a unes 600.000 famílies catalanes i s'ha adoptat aquesta decisió sense 
haver escoltat de forma tranquil·la i raonada abans a totes les parts implicades, 
no solament les forces polítiques sinó també les companyies gestores de l'aigua, 
que n'hi ha de grans però també moltes de petites, les associacions de veïns i 
les entitats que els representen i d'altres entitats i dels propis ajuntaments. En el 
fons, aquest increment va comportar que el Director General de l'Agència 
Catalana de l'Aigua fes unes afirmacions de com s'havia de tramitar per 
aconseguir segons quines millores per les famílies nombroses i no havien passat 
8 o 10 hores que sortia el conseller desmentint al Director General i explicant que 
ja es diria com i de quina manera. I aquest episodi denota una certa improvisació 
en el tractament dels assumptes i en conseqüència una mala rebuda per part de 
la població en general. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que en la moció presentada hi ha un 
seguit d'afirmacions que no s'ajusten a la realitat. D'entrada es diu que 
l'increment del cànon de l'aigua del 2004 al 2005 augmentarà aproximadament  
un 20%. Quan en realitat al gener del 2003 va haver-hi l'últim augment i és cert 
que al llarg de l'últim any va haver-hi diferents augments, però bàsicament des 
del 2003 fins ara ha augmentat un 7,9 el cànon de l'aigua. Per altra banda, 
també s'afirma que es trenca el pacte social, en el qual es garantia que els 
increments no superessin la inflació anual. I calculant que des de l'any 2000 en 
què es posa en funcionament el cànon de l'aigua i fins al primer trimestre del 
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2005, no s'ha trencat cap pacte. Els augments que ha tingut aquest cànon han 
estat exactament els de l'IPC. Des del 2000 fins ara ha estat al voltant del 21%. 
Per tant el mateix que ha tingut l'IPC. Per tant no s'ha trencat cap pacte. Es diu 
també que l'increment és universal, i això no és cert. Precisament 
l'implementació d'aquests  tres mòduls permet graduar el preu del cànon en 
funció dels consums, i precisament el primer bloc del consum està bonificat     
perquè en el seu preu no s'ha actualitzat l'IPC de l'any anterior sinó que en 
aquest primer tram del consum de l'aigua, només s'ha augmentat la meitat del 
IPC. Per tant no ha experimentat la totalitat que li correspondria. Per tant encara 
es podria afirmar que, en termes relatius, el cànon de l'aigua és més barat 
aquest any que l'any passat. Tampoc es pot dir que sigui universal  ja que té en 
compte el nombre de residents per habitatge i per tant els metres cúbics del 
primer bloc van en funció del nombre de residents per habitatge, i per tant, a més 
residents més metres cúbics bonificats o primats. I en quart lloc, s'ha dit que es 
ressentirà l'economia de les famílies. Probablement, però el rebut de l'aigua 
actualment no és un càrrec superior a qualsevol dels altres subministraments 
que tenim a casa. Per tant el consum de l'aigua avui encara és més econòmic 
que el consum elèctric o el consum del gas. Es  difícil creure que se'n ressentiran 
l'economia de les famílies, i tal com s'ha exposat, al ser el preu del primer mòdul 
inferior no se'n poden ressentir. I a més a més, amb l'estructura d'aquests tres 
mòduls i amb aquest primer mòdul bonificat resulta que una mateixa família amb 
els mateixos consums habituals, siguin del primer mòdul  modificat o amb el 
segon que es multiplica per dos, li sortirà el cost del cànon inferior a l'any anterior 
amb un 3,7%.  
 
D'altra banda, no es pot assegurar o afirmar si l'ACA ha rebut la mateixa 
aportació de la Generalitat pel que fa a capital. El que és cert és que si es 
compara el pressupost de l'ACA de transferències de capital de la Generalitat a 
l'ACA del 2004 i del 2005, es pot observar que hi ha més transferències de 
capital en el 2005 que en el 2004.   
 
Finalment, diu que l'aigua és un bé públic i és un bé escàs. I per tant cal 
gestionar-lo bé, i també les mesures fiscals han de contribuir-hi en una certa 
manera. Tal com es diu, el cànon de l'aigua pretén fer-ne un ús racional, un 
consum sostenible,  garantir el consum bàsic a tots els usuaris i millorar la 
qualitat de l'aigua. I amb la modificació s'assoleix un preu final de l'aigua més 
assequible pels consums baixos i certament grava els consums elevats. El tercer 
mòdul multiplica per quatre la tarifa. Per tant, penalitza també aquells consums 
sumptuaris. És per això que aplicant principis de gestió i tributari d'equitat, 
progressivitat i gradualitat es millora la gestió. Per això s'entén que el cànon de 
l'aigua està en aquesta línia i no es pot votar favorablement la moció presentada.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que escoltant el senyor Camprubí donava la 
sensació que l'aigua és barata i que s'han abaixat els preus. No obstant això, la 
qüestió no estriba en si és més cara o no. Es tracta que és cert que hi havia un 
pacte assolit en relació a la fiscalitat de l'aigua, i que  el govern de la Generalitat, 
el tripartit, que té una dosi de diàleg,  resulta que ha trencat aquest consens i la 
via de diàleg. I això  és un fet. És un fet lamentable tal com es diu en el primer 
punt. Sobre l'escassetat de l'aigua i sobre el consum sostenible són fets evidents 
i dels quals la ciutadania ja en té consciència. També és evident que qui fa una 
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despesa sumptuària  ha de fer un pagament superior. Però sobre l'afirmació que 
el senyor  Camprubí sosté en què manifesta  que el cànon que s'aplicarà aquest 
any farà que la factura de l'aigua sigui més barata no la pot arribar a  compartir. I 
quan el senyor Camprubí parla que els increments que poden arribar a assolir 
són increments que no seran més elevats que la factura del gas o del telèfon o la 
telefonia mòbil, li diria que no es tracta d'aquestes famílies que es poden 
permetre el luxe de pagar la telefonia mòbil, de pagar el gas, de pagar la llum i el 
que sigui, fins i tot en tarifes nocturnes, sinó que el problema es planteja en 
aquelles llars que no tenen ni gas, que tenen llum amb un fil que penja i que 
segurament van amb la bombona de butà, i que si per l'equip de govern pagar un 
euro o dos més és  xavalla, s'ha de tenir en compte que hi ha moltes famílies 
que amb aquest euro fan virgueries.  
 
Tampoc és just atribuir tota la càrrega a la gestió que el Govern de la Generalitat 
pugui fer en aquest sentit, ja que en definitiva l'ACA té com a premissa i obligació 
la recerca, filtració, adequació dels canals i de l'aigua que es consumeix a 
Catalunya i dels seus rius. I el que no pot ser és que en qualsevol cas el Govern 
de la Generalitat redueixi les seves aportacions  a aquesta agència i que les 
vulgui suplir a través d'aquests increments.  Increments que estaran equilibrats o 
no tan ben equilibrats, això no correspon a aquest moment. Es tracta que sí que 
és cert que  el Govern de la Generalitat ha reduït les aportacions a l'ACA, i  l'ACA 
té l'obligació de fer la feina que, no només el tripartit, sinó en els vint-i-tres anys 
anteriors, no s'havia fet. En qualsevol cas, el GMPPC creu que es tracta de fer 
un recàrrec de recaptació per intentar en definitiva tenir més diners. Sobre això el 
tripartit va donar en el seu moment un clar exemple amb el recàrrec de la 
benzina, que per cert, ningú ha explicat encara on s'han destinat aquests 
recursos. Per altra banda, al tractar-se simplement d'una imposició recaptatòria 
s'ha de lamentar que s'hagi trencat aquest esperit de pacte social assolit l'any 
2001, també caldria instar al govern de la Generalitat a reconsiderar aquesta 
adopció per l'any 2006 i que és cert que el Govern de la Generalitat, al tractar-se 
d'un govern progressista i dialogant, hauria de parlar amb els agents econòmics i 
socials per recuperar el consens que hi havia. Per aquest conjunt de motius el 
GMPPC votarà a favor d'aquesta proposta.  
 
El senyor Sala i Rovira diu que hi ha un fet molt clar, i és que avui, IPC a 
banda, i tenint en compte els cànons, una família mitjana (2 o 3 membres) que 
gasti per sobre del primer mòdul, paga més que el que pagava l'any passat, i no 
paga un 3% més, ni un 4% més, sinó que paga més. Però encara es poden 
aportar unes dades més globals observant en els pressupostos de l'ACA els 
ingressos obtinguts per cànon en exercicis anteriors i quins ingressos té 
previstos per enguany. Aquesta dada és suficient. I s'ha fet referència a l'any 
2006 ja que aquest cànon no ha acabat el seu creixement en el 2005, sinó que 
com a mínim fins el 2008 pot seguir augmentant.  I si s'equivoca, estarà molt 
content. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es reafirma en el què ha dit 
anteriorment. No s'ha trencat en cap cas el pacte assolit el 2001, els increments 
són els que es van pactar, i en tot cas si es va trencar, va ser en el mòdul 2 en 
l'any 2002 en què va haver-hi augments superiors a l'IPC.  
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Sobre la quantia del pressupost de l'ACA respecte al cànon deu ser superior 
perquè pretén fer una millor gestió i òbviament si pretén gravar a qui fins ara 
obtenia l'aigua econòmica i en feia un consum sumptuós, lògicament els cànons 
augmentaran.  
En qualsevol cas, no s'ha trencat cap pacte ja que els augments han estat els del 
l'IPC. En cap cas  s'ha expressat que l'aigua del 2005 sigui més barata que en el 
2004 sinó que s'ha contextualitzat en els preus relatius de l'IPC.  
 
L'alcalde sotmet la proposició a votació i és rebutjada per 15 vots negatius( 9 
GMS, 4 GMERC i 2 GMIC-EV)  i 10 vots afirmatius ( 8 GMCiU i 2 GMPPC). 
 
 
7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A LA 

GESTIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ EN LA POSADA EN 
MARXA DE LA NOVA ESCOLA PÚBLICA DE LA PARADA. 

 
El secretari, dóna compte de la proposició del GMCiU,  de 14 d'abril de 2005, 
que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atesa l'actual situació que envolta la necessitat de noves places escolars de 
cara al curs vinent a la ciutat de Manresa. 
 
Atès que en un primer moment el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya va marcar la necessitat urgent de trobar un espai adequat per encabir 
una escola de dues línies (450 places) de cara al curs 2005-2006. 
 
Atès que aquest mateix Departament d'Educació va anunciar el passat mes de 
març que en cap cas es podria tenir l'esmentada escola de 450 places i que en 
tot cas oferia 50 places de P3, en un primer moment sense especificar a on 
s'ubicarien aquestes 50 places; i que dies més tard es plantejava ubicar-les a 
l'antic parvulari l'Esquitx. 
 
Atès que el Departament d'Educació, en tot aquest procés, ha faltat de manca de 
previsió tant pel que fa a la previsió de places com a la ubicació dels centres 
corresponents. 
 

El Grup Municipal de CiU planteja els següents acords: 

 
Primer: L'Ajuntament de Manresa manifesta la seva disconformitat envers la 
gestió del Departament. d'Educació en la posada en marxa de la nova escola 
publica de la Parada. 
 
Segon: L'Ajuntament de Manresa sol.licita al Departament d'Educació una 
definició immediata sobre característiques i terminis de posada en funcionament 
de la nova escola de la Parada. 
 
Tercer: Que es faci arribar aquest acord al Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya." 
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El senyor Vives i Portell diu que serà molt breu en l'exposició de motius que els 
han portat a presentar la proposta ja que en actes ben recents de sessions 
plenàries en el Saló de Plens ja hi ha hagut ocasió de destriar molts arguments 
en relació a la qüestió d'aquesta escola, de les necessitats educatives que es 
tenen a Manresa, de la manca de places, de les qüestions de planificació i, en 
conseqüència, la proposta que es vol traslladar al ple és molt concreta i va 
adreçada a parlar de l'actuació del  Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya, que des del GMCiU es considera que no s'ha ajustat precisament al 
que entenen que hauria de ser una excel.lència en la gestió. 
El fet és que el Departament d'Educació de la Generalitat va sol.licitar a 
l'Ajuntament de Manresa la cessió d'uns terrenys per tal de construir-hi una 
escola de dues línies de 450 places que havia d'entrar en funcionament per al 
curs 2005-2006. Enmig d'aquest procés hi ha hagut un debat important en 
relació a la ubicació de l'escola. No tant en la necessitat en sí de l'escola, que 
també, sinó en la qüestió de la ubicació pel fet que estava propera  a la empresa 
química Lipmes amb tot el que això podia comportar. Més enllà de tota aquesta 
discussió, va succeir que aquesta sol.licitud va ser atesa de manera molt ràpida, 
fent servir un sistema legal i transparent, però molt accelerat,  i sobretot seguint 
els requeriments del Departament d'Educació, que demanava la cessió dels 
terrenys en un termini determinat per tal de poder començar la construcció molt 
ràpidament i per tal que l'escola pogués començar a funcionar el curs 2005-
2006. L'Ajuntament va fer la seva feina. És a dir, va fer cas al Departament 
d'Educació i al cap de poc temps el Departament diu que l'escola no es 
construirà perquè entri en funcionament en el curs 2005-2006, i que en tot cas 
cal intentar solucionar el dèficit de places mitjançant una escola bressol de 50 
places de P3, que s'ubicarà finalment a l'antic parvulari de l'Esquitx. 
 
El GMCiU creu que l'actuació, en general, ha fet anar de corcoll a tothom. En 
primer lloc a l'equip de govern, que ha seguit la corda al Departament d'Educació 
i que ha atès aquests requeriments, i a l'oposició que ha estat discutint sobre la 
ubicació d'una escola, sobre les necessitats d'una escola, sobre si es 
necessitaven 450 places, discutint si havien d'anar totes en aquesta zona de 
Manresa o no, si es necessitava una altra escola, proposant fins i tot alternatives 
com escoles d'una línia, d'ubicar-la a una altra banda, de reobrir alguna línia; és 
a dir, s'ha fet tot un debat com a conseqüència que el Departament d'Educació 
va requerir un seguit d'actuacions, i al final el Departament ajorna l'actuació per 
més endavant. I creuen que no ha estat una actuació gaire correcta. No es diu 
que s'hagi fet expressament, però no és la manera correcta de fer la feina ja que 
o el Departament ha tingut un problema sobrevingut molt greu que haurà 
d'explicar o ha tingut un problema de manca de previsió i com a resultat ha hagut 
de rectificar sobre la marxa.  
En qualsevol cas el resultat és el que és i l'escola pel curs 2005-2006 no estarà 
feta. En conseqüència des del GMCiU es demana que l'Ajuntament es planti, no 
en sentit negatiu, sinó en el sentit de comunicar que no és correcte que facin 
córrer tant a la gent ja que no s'ho mereixen,  ni el consistori ni els ciutadans de 
Manresa. I en segon lloc, es demana que es defineixin les característiques i els 
terminis de posada en funcionament de la nova escola. Si hi ha una previsió de 
fer l'escola se suposa que ho podran explicar. Per tant només demanem 
aquestes dues coses. I el GMCiU no vol ser tremendista i considerar, com ho ha 
fet algun grup polític, que el que ha passat ha de ser objecte de demanar la 
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dimissió de la consellera. S'entén que quan es demana la dimissió d'algú s'ha de 
fer per qüestions molt greus. El que ha passat per la ciutat és prou important, 
però s'entén que no revesteix la gravetat com per demanar una mesura 
d'aquesta dimensió. Però sí que entenen que com a Ajuntament, tenint en 
compte tot l'iter que s'ha hagut de recórrer durant els últims mesos, es molt 
normal que es doni un avís al Departament d'Educació per tal que els donin un 
cop de mà, perquè fins ara la seva actuació en aquest cas no ha estat 
precisament gaire encertada. Senzillament és això i sobretot que el Departament 
defineixi les característiques de l'escola, els terminis i que es puguin complir. No 
ha de ser el dia ni l'hora exacta, però com a mínim que es puguin donar unes 
dades prou aproximades. 
 
La senyora Mestres i Angla diu que entén la preocupació del GMCiU en el 
retard de la construcció d'aquesta nova escola, però des de l'equip de govern es 
pensa que hi ha vàries raons per desestimar la proposta. En primer lloc, perquè 
s'ha plantejat que el fet de no fer l'escola és fruit d'un problema gairebé polític 
entre l'Ajuntament i la Generalitat. Abans d'entrar en aquest punt és convenient 
fer unes consideracions. Sobre la cronologia que s'ha fet en la intervenció 
anterior, cal recordar algunes coses. Aquesta escola es planteja en un moment 
determinat en què prèviament s'havien pres alguns altres acords. És a dir, 
qualsevol tipus d'equipament, com és el cas d'una escola, requereix prèviament 
d'una prèvia planificació i el GMCiU en algun moment va manifestar que l'equip 
de govern no ho havia planificat prou bé. En aquest cas, la planificació  ha 
d'estar basada amb alguns elements demogràfics tals com la natalitat, les 
migracions internes i externes, les migracions extracomunitàries, etc . I tal com 
es va dir en passades intervencions, fa tres o quatre anys la Generalitat i 
l'Ajuntament de forma conjunta van decidir, a partir d'aquests elements d'anàlisi, 
fusionar dues escoles de dos línies, que només en feien servir una, i a través 
d'aquesta fusió, i per tant se suprimia una escola, es donava resposta a altres 
necessitats dins el sistema educatiu com ubicar en un sol equipament  l'IES 
Guillem Catà i donar ubicació a l'Escola Oficial d'Idiomes de Manresa. No 
obstant aquelles previsions i planificació basades en l'anàlisi prèvia van ser 
equivocades per part de totes les institucions, la Generalitat i l'Ajuntament. En 
base a l'exposat, l'any passat a l'observar un creixement demogràfic molt ràpid 
es decideix, també conjuntament, fer una escola nova de primària de 450 places. 
De 450 places, per tal que les previsions no tornin a ser errònies, ja que no és 
una proposta només de present immediat, sinó també de futur. Amb aquesta 
proposta s'hi va estar d'acord i en conseqüència es van fer tots els passos per 
donar els terrenys. I no obstant això, l'escola no es fa. Què ha passat? I  per què 
s'han donat només 50 places de P3? Doncs, recuperant el principi de la 
intervenció, el problema que ha sorgit no és fruit d'un problema polític entre 
l'Ajuntament i la Generalitat. Ambdues institucions estan d'acord en què fa falta 
la nova escola i ambdues haurien volgut que estigués pel curs vinent. Per aquest 
motiu es creuen 50 places noves que ja formen part d'aquesta nova escola,  no 
s'ha desdoblat P3 d'altres escoles, sinó que es creen 50 places de P3 que són 
un embrió d'aquesta nova escola i al no tenir l'edifici s'ha de buscar una solució 
provisional.  
Per què ha succeït això? No es deu a un problema polític sinó a un problema de 
gestió, que no afecta només a Manresa sinó que afecta a moltes altres ciutats de 
Catalunya. S'ha explicat públicament per part del director dels Serveis 
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Territorials, el Sr. Roca, que s'ha procedit a la creació d'una empresa pública, 
ICF Equipaments, a la qual la Generalitat encarrega tota l'obra nova i, per tant, 
també la construcció de noves escoles. Però, en la creació d'aquesta empresa 
han sorgit problemes administratius il·legals que reubiquen el paper de la 
mateixa Generalitat, dels Ajuntaments, dels tràmits necessaris per a la 
construcció de les escoles, etc. I com a conseqüència d'aquests problemes 
administratius hi ha hagut un retard en poder portar a terme, executar la 
construcció de les noves escoles. Per tant, no s'ha pogut avançar al ritme que 
s'hauria volgut per part de totes les administracions implicades.  
Davant d'aquestes dificultats i de les tensions que això ha provocat, s'ha actuat. 
La Generalitat ha creat aquestes 50 places amb el compromís que si després de 
la pre-inscripció falta algun altre nivell també es donarà resposta. S'ha nomenat 
al director, a les parvulistes, hi ha un projecte pedagògic i s'ha buscat una 
ubicació en la mateixa zona, amb un equipament a l'Esquitx. Es tracta d'un 
equipament que l'Ajuntament tenia  pensat de comprar per finalitats socials, i tan 
sols s'ha avançat la decisió.  
Per tant, es manté ferm el compromís d'anar treballant per la creació de la nova 
escola, ja s'ha fet públic per part de la Generalitat que l'escola es farà pel curs 
2006-2007. I  per altra banda, demà va a acord de Govern una Resolució, en la 
qual es consigna pressupostàriament 3,9 milions d'euros per a la creació 
d'aquesta escola. El que manifesta i assegura que aquesta escola es farà. Com 
es farà? Es tracta d'una escola industrialitzada, que no significa que siguin 
barracons. Es tracta d'escoles molt fermes, d'una construcció ràpida al constituir 
una unitat el projecte i l'execució.  I es passa d'una construcció de divuit mesos a 
una construcció que amb cinc o sis mesos pot estar acabada.  
Davant dels fets exposats es conclou que la proposta presentada pel  GMCiU no 
aporta cap element per avançar  i per tant el vot serà negatiu. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que li complau saber que la ciutat no es queda 
sense escola. No obstant això, de la proposta presentada no s'interpreta que es 
demani a la Regidoria que faci una exposició dels fets, sinó que pretén 
manifestar una disconformitat en la gestió. I en l'exposició de la Sra. Mestres s'ha 
interpretat que la proposta tenia un sentit de problema polític, quan en la 
proposta presentada no es fa menció d'un problema polític sinó d'un problema de 
gestió. 
Deixant de banda el punt anterior, la intervenció de la regidora ha servit per 
conèixer el que està passant amb l'escola de la Parada i no haver-se'n 
d'assabentar per la premsa. S'ha introduït el tema però queden  per saber moltes 
coses, com per exemple no es coneix quins són els acords de l'Esquitx, si es 
tracta d'un conveni o no, on estaran situades les instal.lacions, etc.   
D'altra banda, en la proposta es diu que la gestió que ha portat a terme el 
Departament d'Educació no ha estat correcta i que l'Ajuntament es mostra 
disconforme. I tal com ha manifestat la Sra. Mestres hi ha hagut un problema de 
gestió. I des de l'Ajuntament de Manresa s'ha acomplert amb gestions pertinents 
de cessió de sòl i  de saber exactament que fa falta, i en canvi, ha estat el 
Govern de la Generalitat  qui ha paralitzat aquesta inversió adduint l'excusa a 
què la Sra. Mestres feia referència. I a partir d'aquest punt, i ja que es demora un 
any l'execució del projecte potser s'hauria de proporcionar a l'oposició el projecte 
de l'escola. I aquest és un punt a tenir en compte perquè el tema de la 
desinformació ha estat un dels problemes greus en el transcurs de la gestió del 
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cas de l'escola de la Parada. I cal posar de manifest que tota la informació que 
ha obtingut l'oposició ha estat proporcionada per la premsa, mai per la Regidoria 
competent. I en aquest aspecte la gestió ha estat incorrecte. I si el GMPPC va 
votar a favor de la remodelació  va ser perquè tenia confiança amb els treballs 
fets, i a partir d'ara  hi ha una sensació d'incredulitat des del GMPPC, el qual 
considera que s'ha de replantejar les línies en política educativa i concretament 
en les infraestructures que la ciutat de Manresa necessita. I per tant el GMPPC 
votarà a favor d'aquesta proposta. 
 
El senyor Vives i Portell manifesta el seu agraïment a la senyora Mestres pel to 
de les seves explicacions, les quals han estat molt acurades. També diu que en 
el cas del GMCiU, aquest ha tingut l'oportunitat de parlar extensament i amb 
persona, potser segurament en els últims capítols no tant, sobre el tema en 
qüestió. 
El GMCiU no considera que hi hagi un problema polític entre l'Ajuntament i la 
Generalitat de Catalunya, però si que hi ha hagut un problema de gestió del 
Departament d'Educació. I quan es demana al Departament d'Educació que 
efectuï un procediment administratiu que acaba derivant en la cessió d'uns 
terrenys per construir-hi un equipament, en un moment determinat en temps i 
forma, s'ha de saber com es farà, amb quins diners es comptarà i els terminis 
amb què es podrà fer, i s'ha de tenir un projecte. I s'han d'haver previst els 
possibles problemes que puguin sorgir en el transcurs del procediment tal com 
ha succeït amb els problemes administratius i jurídics de constitució de l'empresa 
de la Generalitat, ICF Equipaments, els quals han derivat perjudicialment en 
l'Ajuntament de Manresa. I com a conseqüència del què s'acaba d'exposar, pel 
GMCiU, el Departament d'Educació de la Generalitat no té credibilitat. En aquest 
aspecte no en té, no estan inventant res, són fets. 
El que si que és un problema polític és que una cosa, faci uns quants dies, es 
valori d'una forma determinada per part d'un grup polític determinat, que generi 
fins i tot una certa discussió pública entre dos partits polítics, que a més estan a 
l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, i que avui per parlar de la mateixa 
cosa i parlant gairebé amb les mateixes paraules amb què es va expressar un 
representant d'un d'aquests partits polítics, resulta que no es voti a favor. Això si 
que és un problema polític, com a mínim de coherència. Perquè si públicament 
es diu una cosa i en dia d'avui en el Saló de plens no es diu el mateix, o bé hi ha 
dades noves que  han fet canviar el criteri o bé hi ha diferències profundes entre 
unes persones i les altres.  
Però molt més important és el problema de la gestió del Departament 
d'Educació, ja que aquest és el que afecta al municipi. Les discussions que es 
puguin tenir, com per exemple la coexistència amb la química,  van passant. 
D'altra banda caldria fer alguns matisos sobre l'exposició efectuada per la Sra. 
Mestres. S'ha dit, que hi hauria pogut haver un error quan es va fer la fusió. I en 
aquest sentit és possible que així fos en suposar que l'evolució de la demografia 
a Manresa i de la natalitat seria diferent, però també cal dir que a la llarga 
aquella fusió ha tingut conseqüències positives. I aquestes s'han de valorar. Es 
va fer amb bona intenció pensant que l'evolució seria d'una determinada forma i 
al final, malgrat tot, també ha tingut conseqüències positives per al sistema 
educatiu de la ciutat de Manresa.  
Com a última observació s'ha parlat del model d'escola industrialitzada, però al 
GMCiU li han arribat referències que en alguna d'aquestes escoles han tingut 
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problemes de tipus estructural. No es tracta de dir que totes tindran aquest 
problema, però ja que finalment sembla ser aquest el model que s'imposarà a 
l'hora de construir aquesta escola, i al disposar ara d'un marge de temps, caldria 
que des de la Regidoria d'Educació s'estudiés la problemàtica que ha sorgit a fi i 
efecte d'intervenir, des d'aquí, si es creu convenient a l'hora de dir si  aquest 
model  és convenient o no, o més val passar al sistema convencional, més enllà 
que ja hi hagi una aprovació inicial d'un contingent de 3,9 milions d'euros per 
poder construir l'escola. Per tant, es tracta d'esbrinar si poden sorgir problemes 
amb aquest model d'escola, ara que es disposa d'un cert marge de temps. 
 
La senyora Mestres i Angla diu que tots els grups estan d'acord en què es 
tracta d'una problema de gestió. I una cosa és que sigui això i l'altra que no es 
pugui entendre el que està passant. La creació de l'empresa pública a què s'ha 
fet referència deriva de la necessitat de donar resposta a un gran volum de 
construcció nova, i que no només és fruit de les necessitats actuals, sinó que hi 
ha un retard heretat  en la creació de centres escolars  i,  en conseqüència, 
l'equip de govern considera injust carregar tota la responsabilitat a la Generalitat, 
quan es té constància  que la Generalitat s'ha vist  forçada a trobar una solució 
per mitjà d'aquesta empresa per donar resposta no només a les necessitats 
actuals, sinó al retard que hi havia en la creació de centres escolars. 
Sobre el tema de la gestió en aquest moment està resolt. S'ha arribat a un acord 
amb l'Associació de Municipis i la Federació de Municipis, que són les 
associacions amb les quals s'estava mirant de resoldre, i com a conseqüència 
s'ha desencallat i es té la certesa que es podà tirar endavant. 
Sobre de com serà la nova escola, és cert que existeixen diferents models 
d'escola industrialitzada. No només n'hi ha un. L'equip de govern té coneixement 
de tres models, uns amb millors resultats que d'altres. I sobre la proposta del 
senyor Javaloyes de poder veure de quin tipus d'escola es parla, es demanarà al 
Departament que aportin al consistori la informació disponible, la qual es 
trametrà a l'oposició perquè puguin observar de quins tipus d'escola s'està 
tractant. Així mateix, es proporcionarà a l'oposició referències de les escoles que 
ja estan funcionant per si les volen anar a veure.  
Sobre el model de construcció d'una escola tradicional no es disposa de temps ja 
que s'hauria de fer un projecte i comptar amb 18 mesos de construcció.  
 
La senyora Sensat i Borràs diu que qui va parlar amb els mitjans de 
comunicació és ICV, però qui ha presentat aquesta proposició és CiU i no ICV. 
ICV sap perfectament els instruments que té i lliurement com a organització 
política pot triar aquell que en cada moment consideri més oportú i més adient 
per a la defensa dels interessos del conjunt de la ciutat, i en aquest cas per la 
necessitat  de tenir aquest nou centre educatiu. Evidentment, és discutible l'opció 
i per això és el debat i aquí la virtut i la sort de disposar d'una democràcia, però 
la democràcia dóna i permet la utilització de molts instruments. Per què des 
d'ICV és va optar  per aquest? Doncs, perquè els preocupa i els ocupa el tema 
de l'escola. A partir d'aquí, ICV és una organització que governa i entén que si 
aquest paper que es votarà després fes que aquest setembre es tingués l'escola 
amb les condicions que ha de tenir, segur que la votaria, ja que per davant de tot 
vol l'escola. Però és evident que aquest document no facilita que s'acceleri la 
tramitació de l'expedient de l'escola, i tampoc fa arribar la percepció d'aquest  
govern, el que es pensa i es vol d'una manera diferent. Si alguna cosa porta fent 
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durant tot aquest temps la Regidoria d'Educació és treballar conjuntament amb la 
conselleria, mirar d'arribar a acords i transmetre a cada moment quina és la 
posició que com Ajuntament s'espera i es vol.  Una cosa diferent és que ICV és 
una organització que entén la política d'una determinada manera, i no vol dir que 
perquè estigui en el govern tot allò que passi al seu voltant els hagi d'agradar 
sempre, i entén que ho ha de poder dir, entre d'altres coses, perquè els seus 
electors i electores això ho esperen del seu partit, però obviament no es pot fer a 
qualsevol preu. I per tant, es té consciència que quan es fa d'aquesta manera es 
dóna discurs i possibilitat a la dreta, això també és cert, però no dir-ho també 
perjudica al GMICV, però a partir d'aquí no es pretén fer a dia d'avui una coalició 
amb el GMCiU.  
 
En darrer terme, ja que tot el que ha dit la regidora d'Educació ha quedat molt 
clar, dir que quan el GMICV es manifesta públicament, i tenint molt clar que 
d'altres partits se n'aprofitaran, s'ha de permetre al mencionat grup decidir 
lliurement que és el millor que cal fer en el present moment. El GMIC entén que 
les declaracions que fa el Sr. Roca són unes declaracions que són públiques i 
intencionades que manifesten que l'escola estarà el proper curs, que es faci el 
que es faci no anirà més de pressa, que aquest any s'hauran de prendre les 
mesures provisionals necessàries i que el govern de la Generalitat donarà a la 
ciutat aquells recursos i propostes per tal que la matriculació d'aquest any a 
l'escola pública pugui funcionar, i per tant ICV com a organització política se sent 
satisfeta i ho estaria molt més si la ciutat tingués l'escola abans. Per tant, el 
GMICV-EA no té cap interès a votar la proposta presentada ja que no es 
considera que hi hagi cap possibilitat de tenir l'escola abans ni  que la proposta 
sigui el camí a seguir.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, com a representant del GMERC, però 
també com a responsable dins l'Àrea de Serveis a les Persones, i en última 
instància perquè per formació és educador, està agraït que en aquest ple d'avui 
la part més àmplia de temps s'ocuparà en  parlar sobre el tema de l'educació, 
que ja és un bon símptoma en principi ja que significa que és un tema que 
preocupa al ple; però més enllà d'això, cal fer una primera reflexió que li ha sorgit 
quan llegia la proposició que formulava CiU: Quantes vegades l'Ajuntament ha 
estat en desacord, no amb el Departament d'Educació, sinó amb algun 
Departament de la Generalitat, però particularment, ja que sovint ambdues 
institucions, han coincidit que l'educació és un tema important per al país,  
moltes vegades Ajuntament i Generalitat han treballat amb tota la complicitat que 
ningú a priori s'esperava, fins  i tot prenent decisions que es dubtava en alguns 
moments que fossin  les més encertades.  
 
En segon lloc, perquè debats com el que avui s'està mantenint arriben en un 
moment que no és fàcil.  L'educació avui al nostre país està en un punt crucial ja 
que creix la població escolar, sobretot perquè creix molt la diversitat;  i en tercer 
lloc, perquè arriba en un moment en que tot el col·lectiu docent manifesta 
símptomes d'esgotament professional. Per tant hi ha al davant un repte molt 
complicat. I com a resultat d'aquests factors ha sorgit una crítica basada en els 
retrets. I en el fons es tracta d'un problema de gestió, però no només del 
Departament d'Educació, sinó el d'un govern que és nou, que busca fórmules 
noves de finançament per poder desplegar un mapa d'equipaments de xoc, que 
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és el que el país necessita, diferent del que fins ara s'havia portat.  Per tant, el 
que sempre es defensarà, vingui d'on vingui, és la credibilitat que ha de tenir i 
conservar el Departament d'Educació, ja que treballa per donar respostes a les 
necessitats del país. I cal posar èmfasi en aquest punt perquè a vegades hom 
quan es qüestiona, sense adonar-se, de manera alegra al Departament, resulta 
que el que s'està fent és qüestionar la credibilitat del sistema educatiu. Per tant 
és una qüestió de responsabilitat. I el debat  d'avui es pot fer perquè més 
endavant hi haurà una pregunta al ple que demanarà dades de matriculació. I 
veuran els efectes que pot tenir sobre la matriculació quan es munten tangais en 
torn a l'educació amb aquesta facilitat.  En qualsevol cas, és cert, tal com deia el 
senyor Vives, que o bé han tingut problemes molt greus o bé manca de previsió. 
Ell ho deixaria en què han tingut problemes greus per organitzar el finançament 
del desplegament d'aquesta xarxa de centres nous, que a més a més, es 
necessiten amb urgència. Hi ha ciutats, poc més grans que Manresa, que 
necessiten, no un, sinó dos centres, i també s'hauran de construir amb celeritat. I 
què ha passat?  El mes de setembre la consellera va venir a Manresa i estava 
d'acord que era urgent emprendre la construcció d'aquest nou centre. En el mes 
de novembre ja es veia que podia haver-hi dificultats, malgrat la forma de 
construcció industrialitzada, que no és sinònim de mala qualitat, sinó una fórmula 
nova de construcció, alguns exemples dels quals convencen. I molt aviat ja es va 
preveure que el projecte no podria estar ni per Nadal. Avui, sortosament, tenen, 
per un costat, la garantia que el centre estarà acabat per al curs 2006, i de l'altra, 
que demà s'aprovarà la partida de 3.5 milions d'euros per iniciar aquesta escola. 
I aquest ha de ser el compromís de l'Ajuntament. Entenen la preocupació del 
GMCiU però també entenen que cal desestimar la proposta, perquè sinó 
s'afegiria a aquest tema el que correspon a la credibilitat o no del Departament 
d'Educació. I si alguna vegada hi ha un error que es pot imputar de forma directa 
a un departament, des del GMERC també s'afegiran a demanar de tot, però no 
és el cas d'aquest d'aquest vespre. I a tots aquells pares i mares que han 
matriculat el seus fills, que creuen en un sistema públic educatiu, els vol 
transmetre el compromís públic en forma de consens i que això tirarà endavant i 
que al setembre de 2006 Manresa tindrà una altra escola i que, a més a més, en 
aquest període sabrà assumir les mancances que té i sabrà trobar respostes, 
com després del 2006, si continuen mancant escoles, mancant nous centres de 
Secundària, també trobaran respostes.   
 
El senyor Vives i Portell diu que en relació al que comentava el senyor 
Fontdevila, són comprensibles els arguments esgrimits i a demés són coherents 
amb les successives opinions manifestades al llarg del temps en relació a la 
qüestió de què s'està tractant. És a dir, que avui el GMERC votarà en contra 
d'aquesta proposició amb coherència, defensant que les coses no havien anat 
tan malament, i que si havien anat malament, tampoc havia estat directament 
culpa del Departament, sinó per un seguit de circumstàncies sobrevingudes. I 
per tant, des del GMCiU tot i no estar d'acord amb aquesta decisió, accepta la 
coherència, ja que és aquest l'element imprescindible que s'ha de requerir de 
tothom. La coherència, la responsabilitat, no són patrimoni ni de la dreta ni de 
l'esquerra ni dels progressistes ni dels reaccionaris. La coherència hauria de ser 
patrimoni de tots, més enllà dels postulats que es defensin. Coherència i 
responsabilitat són dues paraules que s'han utilitzat avui. Es deia que s'ha de ser 
responsable quan es diuen les coses. És cert. Però sobretot s'ha de ser 
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responsable quan es fan les coses, o per respondre quan  no es fan, o no es fan 
prou bé. Per tant, no es pot concloure, pel que es dedueix de les paraules del 
senyor Fontdevila, que en el període de matriculació s'ha instal.lat una sensació 
de desconfiança entre els pares per culpa de la confusió que entre tots han 
generat, i en canvi no imputar-ho a què hi va haver pares que van assistir a una 
reunió i quan van sortir  tenien molts dubtes sense resoldre que portaven abans 
d'entrar-hi. 
Pel que fa a la intervenció de la senyora Sensat, li diu que no pateixi, que el 
GMCiU tampoc no vol fer coalició amb el GMICV-EA, ja que al GMCiU li agrada 
fer coalició amb gent coherent. I es pot entendre que quan s'està en un equip de 
govern, a vegades s'ha de fer concessions, perquè, com a la vida hi ha 
conquestes i també hi ha concessions, i a vegades potser no s'està gaire d'acord 
amb una cosa però al final hi ha un interès que està per sobre dels 
posicionaments del sector, del partit i fins i tot de les persones. Per tant si es diu 
una cosa fora d'aquí, es pot defensar aquí igualment. I això no significa que es 
trenqui absolutament res. Després es pot discutir la conveniència sobre si 
aquestes diferències s'han de substanciar a fora o no, ja que cadascú ha 
d'actuar de la forma que cregui convenient i és respectable. Però, si al final aquí 
es fa una proposta  que en els seus acords, que són molt sintètics, curts i clars,  
s'expressen en els mateixos termes, no literalment però gairebé, dels que ha 
expressat ICV-EA, la coherència diu que s'està d'acord amb la proposta 
presentada aquí i es vota d'acord amb ella. I aquesta actitud és la que al final 
genera credibilitat. I potser algú dirà que maleït fou el moment en què ICV-EA va 
expressar-se públicament en relació a una qüestió que podia afectar la relació 
que hi havia  a dins d'un govern de coalició. Però quan es fa, es fa, i s'actua amb 
conseqüència. Això és coherència.  A partir d'aquí es poden fer les divagacions 
que es vulguin. I els presents, tots, tenen preocupació per l'escola, en un sentit o 
en un altre. I el més important és parlar d'educació. Però, al final, i com a 
administració es tracta de donar un cop d'atenció, públic, al Departament 
d'Educació. Per tant, es tracta de dir públicament que això no ha anat bé i es 
demana una cosa tan concreta com aquesta, senzillament. I amb això no es vol 
dir que el Departament d'Educació no respecti l'Ajuntament i els ciutadans de 
Manresa. Però també s'ha de fer la consideració que el posicionament que 
expressa la senyora Mestres des del seu grup polític és coherent perquè sempre 
s'han expressat en la mateixa línia.  
 
L'alcalde diu que es pot tancar el debat i, en referència a la intervenció del 
senyor Vives, diu que no farà cap tesi doctoral sobre la coherència. Cada grup 
polític sap la seva, cada persona sap la seva, no tant sols en aquest tema sinó 
amb d'altres qüestions, i les contradiccions que hi puguin haver, finalment es 
plantegen dins un àmbit democràtic com són unes eleccions. Per tant des del 
punt de vista polític i personal no  farà cap observació. Però sí que vol fer una 
certa defensa en termes institucionals. La relació que ha tingut aquest 
Ajuntament tradicionalment amb la Conselleria d'Educació, amb  aquest govern i 
amb l'anterior, ha estat coherent i responsable, sobre la base de trobar solucions 
conjuntes i sobre la base de no cercar responsabilitats. Perquè, en aquests 
moments, no toca explicar com es va finançar l'altra escola i com es va fer. Se 
n'ha parlat, i se n'ha parlat amb un to bastant correcte, en el sentit que va ser un 
error la fusió de l'escola en termes demogràfics i un encert en termes 
d'equipaments institucionals. I si avui es parla de l'escola, més enllà de les 
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situacions puntuals, es parteix de la base que el creixement demogràfic no va ser 
previst per ningú. Ni per l'anterior govern, ni per aquest govern de l'Ajuntament ni 
per cap grup polític. Que aquesta ciutat passés de 65.000 habitants a 71.000 
habitants i Catalunya  passés de 6 milions a 7,5 milions,  no va estar previst per 
a ningú. I això significa posar una màquina administrativa de tancar escoles o 
obrir escoles. I això no és fàcil. I aquesta és la realitat. Dit això, des de l'equip de 
govern no es buscaran responsabilitats, sinó solucions, que és el que els pares i 
mares demanen. I no tant sols els pares i mares que demà han de portar els 
seus nens al col.legi, sinó els pares i mares d'un sector de la societat que creix 
que necessita una escola de dues línies. I això és el que s'intentarà treballar. I 
que pel camí s'ha buscat una situació transitòria que no agrada a tothom, és cert, 
però des de l'equip de govern es creu, que dins de la transitorietat, és la millor 
solució que es pot posar sobre la taula perquè es fa al mateix barri  i es fa en 
unes instal.lacions que són adequades i que ho estaran més en un futur. I en el 
seu dia, les situacions transitòries que des  del GMCiU aportaven amb bona fe, 
eren tan transitòries com la proposta de l'Esquitx, sense entrar a valorar ni a 
competir en aquests moments, i en aquests moments des de l'equip de govern 
no es cercaran responsabilitats i es buscarà de donar seguretat a un sistema 
públic que també conviu amb un sistema concertat; garantir una escola que doni 
solucions, no tan sols pel present, sinó també pel futur, i a partir d'aquí s'ha 
d'entendre que es rebutjarà aquesta proposta de la mateixa forma que, en temes 
com aquests, tradicionalment no s'havia presentat una proposta d'aquestes 
característiques, i no és una crítica, sinó que és absolutament democràtic. Si 
més no, es continuarà mantenint des de l'equip de govern la mateixa 
responsabilitat institucional d'intentar arribar a acords amb el Govern, sigui del 
color que sigui, perquè aquesta és l'obligació que es té com a Ajuntament, 
independentment de l'opinió que cada partit pugui pensar. 
 
L'alcalde sotmet la proposició a votació i es rebutja per 15 vots negatius ( 9 
GMS,  4 GMERC i 2 GMICV-EA) i 10 vots afirmatius ( 8 GMCiU i 2 GMPPC)  
 
 
7.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA 

SOBRE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA I ELS 
GOVERNS LOCALS. 

 
El secretari, dóna compte de la proposició dels grups municipals del PSC, ERC i 
ICV-EA,  del 14 d'abril de 2005, que, transcrita, diu el següent: 
 
" El proper dia 19 d’abril es commemoren els 26 anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics, una data que coincideix amb un moment polític de 
previsibles reformes a tots els nivells: constitucionals i estatutaris. 
 
Catalunya necessita fer un decisiu salt endavant en el seu autogovern. Aquest és 
l’objectiu fonamental de l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya 
que s’està elaborant per part del Parlament català. En aquest moment decisiu 
per al futur del nostre país, els ajuntaments catalans volem manifestar el nostre 
ferm compromís amb el nou Estatut i la voluntat que aquest reconegui i empari el 
nostre potencial de servei al poble de Catalunya. 
 
Fa vint-i-cinc anys els catalans i les catalanes vàrem recuperar les institucions 
del nostre autogovern. Al llarg d’aquest període la Generalitat de Catalunya i els 
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ajuntaments democràtics s’han consolidat com a institucions que garanteixen la 
convivència i el progrés de la nostra societat. 
 
Ara que estem en condicions per avançar en l’autogovern dels catalans i 
catalanes, els ajuntaments no només no volem ser aliens a aquest procés sinó 
que volem desenvolupar un paper actiu i rellevant en la nova etapa que s’obrirà 
amb l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC). 
 
Els ajuntaments manifestem que el nou EAC és una oportunitat única per 
reconèixer el paper decisiu dels governs locals en l’administració dels interessos 
dels ciutadans i ciutadanes. 
 
En aquest sentit, demanem que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya: 
 
1. Reconegui que els ajuntaments són els governs locals de Catalunya, i 

que formen part del sistema institucional propi de Catalunya, 
conjuntament amb les diputacions (i en el futur els consells de Vegueria), 
els consells comarcals i les altres entitats locals que es puguin crear. 

 
2. Garanteixi un nucli competencial propi als governs locals, atribucions que 

seran exercides per aquestes entitats amb plena autonomia de govern i 
administració, subjecte només a controls de constitucionalitat i legalitat. 

  
3. Incorpori entre els seus principis el concepte de subsidiarietat en la 

regulació de les relacions dels governs locals amb la Generalitat de 
Catalunya i els altres nivells de govern. D’acord amb allò que estableix la 
Constitució i la Carta Europea de l’Autonomia Local, l’EAC ha de garantir 
l’autonomia política i administrativa dels governs locals. 

 
4. Garanteixi la plena personalitat jurídica i capacitat dels municipis perquè, 

amb autonomia, governin, exerceixin les competències d’ordenació, 
gestió i resolució que tenen encomanades i defensin els interessos propis 
de les col·lectivitats a les quals representen. 

 
5. Els governs locals han de disposar dels recursos necessaris per exercir 

les funcions que la llei els atribueix, amb uns estàndards de qualitat 
adequats a la naturalesa de cada servei. Els ajuntaments també hauran 
de disposar dels recursos necessaris per finançar la despesa vinculada 
als serveis que no els atribueixen les lleis i que responguin a necessitats 
socials consolidades i no ateses per altres administracions. 
L’administració competent assumirà el finançament d’aquests serveis, 
que a Catalunya signifiquen al voltant del trenta per cent de la despesa 
dels ajuntaments. 

 
6. Han de disposar de capacitat per regular les seves pròpies finances en el 

marc de la llei. Aquesta capacitat inclou la potestat de fixar la quota o 
tipus de tributs locals dins dels límits establerts per la llei i la garantia 
d’autonomia en la seva gestió. 

 
7. Han de disposar d’autonomia pressupostària i de despesa en l’aplicació 

dels seus recursos, incloent les participacions que percebin a càrrec dels 
pressupostos d’altres nivells de l’administració, dels quals poden disposar 
lliurement en l’exercici de les competències. Les modificacions del marc 
normatiu, per part d’altres administracions, que disminueixin els ingressos 
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tributaris locals hauran de contemplar la compensació d’aquesta 
disminució. 

 
8. L’Estatut ha de contemplar que els governs locals participin en els 

impostos, propis o en regim de cessió, de la Generalitat. Aquesta 
participació haurà de ser de caràcter incondicionat i consistirà en un 
percentatge del total dels seus ingressos i es regularia mitjançant una llei 
del Parlament. 

 
9. Per garantir l’equilibri pressupostari i la suficiència financera dels governs 

locals de Catalunya, l’Estatut ha de garantir que qualsevol nova atribució 
de competències que provingui de la Generalitat estigui acompanyada de 
l’assignació dels recursos necessaris per al seu correcte finançament. 

 
És per tot això que els grups sotasignants proposem l’adopció dels següents 
 
ACORDS, 
 

1. Traslladar al President del Parlament de Catalunya i a tots els grups 
parlamentaris, la petició que, en la elaboració del nou Estatut de 
Catalunya que s’està fent es tinguin en compte les reivindicacions que 
formula el municipalisme català i que s’han enumerat en la part expositiva 
de la moció. 

2. Traslladar al President de la Generalitat de Catalunya la petició que es 
declari oficialment el dia 19 d’abril com a “Dia del Municipi”, com a 
reconeixement a la recuperació de la democràcia local i la tasca feta pels 
governs municipals. 

 
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que l'any passat, tal dia com demà, es va celebrar 
el 25è aniversari dels ajuntaments democràtics, i aquesta moció té una mica a 
veure amb aquesta celebració i també té a veure amb el moment històric en què 
es troba Catalunya, ja que s'està en una fase de tràmits parlamentaris per 
redactar i aprovar el nou Estatut que esperen que suposi un avanç considerable 
en l'estructura administrativa, en l'estructura política i en el finançament de 
Catalunya. Doncs, amb la conjunció del 19 d'abril, com a dia que els 
Ajuntaments celebren la recuperació dels ajuntaments democràtics, i per tant, la 
memòria de la feina feta durant aquests anys, i el moment històric en què es 
troba Catalunya amb la redacció del nou Estatut, s'ha pensat que és un bon 
moment per tornar insistir en un aspecte que és crucial per als municipis. Els 
municipis, no solament volen ser actius, ja ho són fa 26 anys, sinó que també 
volen ser reivindicatius en aquest moment. Perquè moltes vegades, i la història 
d'aquests anys ha estat un bon exemple de subordinació política i administrativa, 
a vegades excessiva dels ajuntaments en relació a altres instàncies superiors, ja 
sigui, la pròpia Generalitat de Catalunya o el Govern central. En aquest sentit, 
aquesta moció tracta de centrar cinc o sis aspectes, que el nou Estatut 
d'Autonomia de Catalunya hauria de preveure quan entri a definir el nou marc 
estructural administratiu de Catalunya, que és el reconeixement ple institucional 
dels ajuntaments. És a dir, que no es pot perllongar l'etapa de subordinació 
política i administrativa en molts assumptes que els ajuntaments tenen respecte 
d'altres instàncies administratives, i per tant, es demana el ple reconeixement 
institucional. I, per tant, això ha de definir-se, en el sentit que el nou Estatut 
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hauria de definir clarament en quin marc competencial han de treballar els 
ajuntaments, i per tant quines atribucions administratives, lligades molt clarament 
al concepte de subsidiarietat, han de regular les relacions entre governs locals i 
Generalitat, i d'altres nivells de govern. I per tal que aquesta proposta no es 
quedi en un conjunt de paraules, s'acompanya d'una altra reivindicació, tal com 
un marc de finançament estable, clar i definit. No solament autonomia financera 
en el sentit de regular els propis tributs, sinó la participació dels ajuntaments amb 
els tributs bé de la Generalitat, bé de l'Estat, i sobretot la dotació, no solament 
per als serveis competencials que ja pertoquen als ajuntaments, sinó la dotació 
d'una capacitat de finançament per aquells serveis, que sense ser competències 
dels ajuntaments, els assumeixen. I aquest tema no és baladí, perquè com és 
sabut, un 30% de la despesa que els ajuntaments avui tenen és amb serveis que 
estan consolidats, que són necessaris socialment, però que no són 
competencialment de la seva atribució.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que en el transcurs dels anys democràtics s'ha 
portat a terme una excel.lent tasca, i és evident  que la projecció de futur de 
noves competències i serveis  hagin d'anar acompanyats de finançaments. 
Perquè en definitiva es demana oferir major quota de benestar als ciutadans. Els 
ajuntaments s'han caracteritzat per la versatilitat a l'hora d'adaptar-se a les 
demandes de la societat, amb nous reptes, superant obstacles financers, legals i 
promovent espais de desenvolupament social, cultural i econòmic. En el present 
moment de procés de renovació, de reforma estatutària, cal dur a terme aquests 
elements de descentralitzacions totals i absoluts que parteixen des del propi 
govern de la Generalitat envers el món municipalista, perquè en definitiva es 
tracta que aquests serveis que s'estan donant als ciutadans, quan es tingui 
aquestes competències també es tingui transferència econòmica. Els 
ajuntaments han desenvolupat aquest treball constant, suplint moltes vegades 
aquesta presència de les obligacions d'altres administracions de l'estat, de la 
mateixa Generalitat i assumint aquesta prestació d'aquest servei  amb càrrec als 
pressupostos municipals íntegrament. I els ajuntaments estan preparats per 
desenvolupar aquestes noves funcions, assumir noves responsabilitats i 
competències, que poden prestar amb molta més eficàcia per estar 
l'administració molt més a prop del ciutadà i per tant molt més propera a les 
seves necessitats. Els ajuntaments demanen solucions als problemes del 
finançament local i claredat per establir un sistema de competències que pugui 
ser assumit entre les diverses administracions. Les competències traspassades 
han de venir acompanyades de mitjans i recursos suficients per al seu correcte 
exercici. En el finançament adequat s'hi ha d'implicar tant l'Estat com la 
Generalitat de Catalunya. En definitiva, volen estar al lloc que els correspon i 
amb la garantia de poder serveis amb els millors condicions els seus 
conciutadans, cosa que sempre han fet i sempre han estat al seu costat.  Per tot 
això el GMPPC donarà suport a aquesta moció, amb tota claredat i amb tota 
consciència. 
 
El senyor Vives i Portell  manifest el vot favorable del GMCiU a aquesta moció, 
tot i que li agradaria fer algun afegitó: Tal com deien el senyor Irujo i el senyor 
Javaloyes s'està vivint un moment històric molt important I, a més a més, amb la 
redacció del nou Estatut tenen una gran oportunitat, el municipalisme en general 
i els ajuntaments en particular, per reivindicar allò que durant tants i tants anys 
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han anat dient a una administració i a una altra, en un ple i en un altre, en 
gestions que hauran fet els alcaldes i els regidors dels municipis en moments 
determinats, la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis. Com que ara 
tenen aquesta oportunitat, és el moment de prémer fort l'accelerador i, per tant, 
circumscrivint la moció a l'aspecte concret del finançament, és el moment de ser 
ambiciosos i de reclamar que  tant el control de les Hisendes Locals com el seu 
finançament  i la seva normativa sigui competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya.  I que tota la normativa que s'hagués d'estructurar per tal de poder fer 
aquesta regulació i també tots els recursos que s'haguessin de generar per 
finançar els ajuntaments, emanessin també del Parlament de Catalunya. És a 
dir, el GMCiU entén que davant de l'oportunitat que se'ls brinda amb  la redacció 
del nou Estatut la millor solució seria que finalment no estiguessin sotmesos a 
una Llei de bases d'àmbit estatal, sinó que en tot cas, la normativa per la qual 
s'hagués de regir el municipalisme català fos la normativa que pogués tenir 
moltes coses en comú amb una normativa genèrica o amb una normativa que 
pogués formar substancialment totes aquelles que emanessin dels Parlaments 
de les comunitats autònomes però que en definitiva, és pogués regular des del 
Parlament de Catalunya. I per tant, a l'hora de distribuir els recursos entre els 
ajuntaments, la competència fos exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Això 
no significa que tots els diners s'hagin de generar a Catalunya perquè una part 
important de les hisendes locals, tal com estan dissenyades avui dia vénen de 
l'Estat. I per tant, s'està dient que l'Esta doni els diners a la Generalitat de 
Catalunya, i que de manera no discrecional, sinó emparat amb una normativa, a 
partir d'aquí es repartís i es pogués finançar a tots els ajuntaments del país. 
Aquesta és una idea agosarada, però que com a conseqüència del moment en 
històric en què es troben, s'entén que és el moment de fer-la. És el moment de 
reivindicar això. La proposta s'expressa en alguns aspectes més genèricament i 
el que ha exposat no significa que s'hagi d'afegir ara, sinó que es trasllada en el 
debat i en l'exposició perquè és té la convicció que val la pena que s'hi pensi i si 
finalment el conjunt del Ple consensua que és una bona solució, es vagi en la 
direcció referida. I cal mencionar que en la Ponència de l'Estatut s'està parlant 
d'aquest tema. A partir d'aquí, cal aquesta solució ja que tal i com estan 
dissenyades les hisendes locals s'està instal.lat en una certa precarietat. 
Precarietat, fins i tot, en el sentit que l'administració superior et dicti una norma 
determinada i et digui que a partir d'un cert exercici l'Ajuntament deixarà de 
cobrar alguns tributs. Si tots plegats són capaços d'arribar a un consens, seran 
capaços de trobar solucions, ja que es tracta d'un problema de gestió dels 
municipis, que en els últims anys han hagut d'assumir competències i 
responsabilitats sobrevingudes que ningú ha dit en un paper que les haguessin 
d'assumir, senzillament les han assumit perquè se les han trobat. Conclou dient 
que és molt positiva aquesta moció i que si continuen anat en aquesta direcció 
se n'acabaran sortint.  
 
L'alcalde diu que totes aquests consideracions queden incorporades al debat i tot 
seguit sotmet la proposició a votació, la qual s'aprova per 24 vots afirmatius (9 
GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora 
Sensat  per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb 
l'article 100 del ROF, aprovat per  RD 2568/1986, de 28 de novembre, i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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7.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA 
SOBRE EL CONTROL D'ARMES I L'OBJECCIÓ FISCAL A LES 
DESPESES MILITARS." 

 
 
Aquesta proposició ja ha estat debatuda a l'inici de la sessió, després de 
"Qüestions prèvies".  
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels cinc 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per 24 vots afirmatius (9 
GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la 
senyora Sensat  per absència de la Sala en el moment de la votació; de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28  de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
8.1  RATIFICAR LA RESOLUCIÓ INICIAL NÚMERO 2134 PER LA QUAL ES 

NOMENAVA AL SR. IGNASI PERRAMON I CARRIÓ COM A 
REPRESENTANT D'AQUEST AJUNTAMENT A L'ASSEMBLEA 
GENERAL, PEL GRUP DE CORPORACIONS, DE CAIXA MANLLEU, I 
LA POSTERIOR RESOLUCIÓ D'ESMENA DE L'ANTERIOR NÚMERO 
2387. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 13 d'abril de 2005, que 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 
2003, va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, 
àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels 
òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han 
d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres 
òrgans. 
 
Atès que en l’apartat 10 del dictamen es nomenaven els representants 
municipals als diferents organismes i entitats en que aquest té representació. 
 
Atès que Caixa de Manlleu va sol.licitar la designació d’un representant per tal de 
formar part dels Consells Generals que conformen l’Assemblea General de 
l’entitat esmentada, i que s’havia de fer abans del 31 de març. 
 
Atès que, malgrat ser competència del Ple de la Corporació Municipal, la urgència 
de la designació no va fer possible esperar a la celebració del ple de la Corporació 
per fer la designació, es va designar per resolució, número 2134, aprovada en data 
29 de març, al Sr. Ignasi Perramon i Carrió com a representant d’aquest 
Ajuntament a l’Assemblea General, pel grup de Corporacions de Caixa Manlleu i 
posteriorment  va ser modificada per la resolució número 2387 de data 6 d’abril de 
2005. 
 
Atès l’article 62 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; article 
12.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i legislació 
concordant. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent: 
 

A C O R D 
 

Primer.- RATIFICAR la resolució inicial número 2134 aprovada en data 29 de 
març per la qual es nomenava al Sr. Ignasi Perramon i Carrió com a representant 
d’aquest Ajuntament a l’Assemblea General, pel grup de Corporacions, de Caixa 
Manlleu, i la posterior resolució d’esmena de l’anterior número 2387 de data 6 
d’abril de 2005." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que es tracta de ratificar mitjançant aquest 
dictamen la resolució per la qual es nomenava el senyor Ignasi Perramon i 
Carrió, com a representant d'aquest Ajuntament a l' Assemblea General de Caixa 
Manlleu, en el Grup de Corporacions. Totes les caixes tenen aquest sistema de 
designació de representants i concretament en aquest cas, a l'Ajuntament de 
Manresa li ha pertocat una de les places els representants de corporacions, que 
recau en el senyor Ignasi Perramon. 
 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 14 vots afirmatius ( 9 GMS, 
4 GMERC i 1 GMICV-EA), 9 abstencions ( 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 2 abstencions 
de la senyora Sensat i del senyor Serra per absència de la Sala en el moment de 
la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF aprovat per RD 2568/1986, 
de 28 de novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
8.2 CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE A FAVOR DE LA 

SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, SA. 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, 
Rehabilitació i Activitats, de 14 d'abril de 2005 que transcrit, diu el següent: 
 
" Antecedents 
 
I. L'Ajuntament de Manresa és propietari del ple domini de la finca següent: 
 

− Descripció. Subsòl de la porció de terreny de forma irregular, que 
constitueix l’espai públic resultant de la reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació 1 del PERI Barreres, de 1.434,44 m2 de superfície. 

 
− Límits: al Nord, amb el subsòl de la part dels carrers Barreres i Muralla de 

Sant Francesc fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; al Sud, 
amb el subsòl d’una altra part dels carrers Barreres i Travessia Barreres 
fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; a l’Est, amb subsòl del 
solar propietat de FORUM, SA, resultant de la reparcel·lació de la Unitat 
d’actuació 1 del PERI Barreres; i a l’Oest, amb el subsòl del carrer 
Muralla de Sant Francesc. 



 90 

 
− Inscripció registral. La finca que constitueix l’espai públic de la Unitat 

d’Actuació 1 del PERI Barreres, es troba inscrita al Registre de la 
propietat número 1 de Manresa, al Llibre 1.193, Tom 2.564, Foli 221, 
finca número 53.964, quedant pendent d’inscriure com a finca 
independent el subsòl d’aquest espai públic. 

 
− Dades urbanístiques. 

 
Classificació del sòl: Sòl urbà. 
Qualificació del sòl: En part A1 – Viari- (874,44 m2) i en part D3 –
places i jardins urbans- (560 m2), segons la modificació del PERI 
Barreres. 

 
− Qualificació jurídica: Bé patrimonial. 
 
− Càrregues. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens. 

 
− Situació arrendatària. La finca està lliure de llogaters i ocupants. 

 
− Referència cadastral. La finca es troba pendent d’assignació d’una 

referència cadastral pròpia. 
 
II. Mitjançant acord adoptat pel ple de la corporació en sessió que va tenir lloc el 
dia 20 de setembre de 2004, la finca indicada al fet anterior es va desafectar del 
domini públic municipal i es va incorporar a l’inventari general consolidat de 
béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa amb la qualificació jurídica 
de bé patrimonial i número de referència 331.135. 
 
III. La societat anònima municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
DE MANRESA, SA (FORUM, SA, en endavant), com a entitat beneficiària de les 
expropiacions del PERI Barreres, té la intenció de construir un aparcament públic 
en el subsòl de l’Actuació de Renovació Urbana Barreres 1. Aquest aparcament 
es proposa com un aparcament públic que construirà FORUM, SA i que aquesta 
mateixa empresa municipal explotarà en règim de rotació. 
 
En atenció al caràcter públic de l’aparcament i al seu règim d’explotació i vistes 
les dimensions de la Unitat d’Actuació Barreres 1, per a la viabilitat d’aquest 
aparcament resulta aconsellable que aquesta instal·lació s’executi més enllà del 
sòl privat, ocupant quasi la totalitat del subsòl de la Unitat d’Actuació. Així 
l’aparcament indicat es desplega tant per sota del sòl qualificat de sistema públic, 
com del sòl d’aprofitament privat, tot constituint una sola unitat funcional. 
 
És per això que FORUM, SA estima convenient que es constitueixi un dret de 
superfície a favor seu, en la totalitat del subsòl públic de la Unitat d’Actuació 
Barreres 1. 
 
IV. Un cop examinada la proposta de FORUM, SA, s’ha verificat l’interès que per 
al municipi comporta el projecte previst i alhora s’ha considerat que la millor 
forma de materialitzar la relació jurídica és la constitució d’un dret de superfície 
en el subsòl de l’espai públic. La creació d’aquest dret permet la construcció 
d’una edificació subterrània, sempre dins els límits admesos pel planejament 
urbanístic aplicable. 
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V. Les característiques de l’aparcament públic a construir, segons l’estudi de 
viabilitat presentat per FORUM, S.A.  són les següents: 
 

− Inversió:  2.887.365,00 € 
 
− Resultats d’explotació del primer exercici: 32.065,00 € 

 
− Superfície de subsòl públic necessària per a la construcció de 

l’aparcament: 1.170,4 m2. 
 

− Percentatge de subsòl públic en la superfície total de l’aparcament: 
36,9%. 

 
VI. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès 
un informe en data 14 d’abril de 2005, en el qual considera ajustada a dret la 
constitució del dret de superfície esmentat. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa jurídica del dret de superfície. El dret de superfície és un dret real 
que es constitueix en una finca municipal i té naturalesa contractual. 
 
Atès el caràcter de societat anònima municipal que té FORUM, SA, la relació 
queda fora de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, de conformitat amb allò que disposa la lletra l) de l’article 3.1 de l’esmentat 
text legal. 
 
2. Procedència de creació d’un dret de superfície. Pel fet que la finca es troba 
qualificada com a bé patrimonial, és legalment possible la constitució en la 
mateixa d’un dret de superfície, en implicar aquesta figura l'existència d'una finca 
gravada no incompatible amb el caràcter patrimonial del bé. La finca ha de 
trobar-se inscrita a l'inventari de béns de la corporació i al Registre de la 
Propietat, com així succeeix. 
 
3. Àmbit del dret de superfície. El dret de superfície que es preveu constituir 
confereix temporalment al superficiari el dret a edificar en la finca en la qual es 
constitueix i la propietat “ad tempus” de tot allò que s’edifiqui a partir de la 
constitució del dret de superfície. 
 
Per tant, aquest dret de superfície recaurà sobre una construcció posterior a la 
constitució del dret. 
 
4. Contingut del dret de superfície. En l’exercici del dret de superfície, el 
superficiari assumirà les obligacions següents inherents al propi dret de 
superfície: 
 

a) La construcció de l’aparcament públic en el subsòl de l’Actuació 
de Renovació Urbana Barreres 1, en el termini que fixi l’oportuna 
llicència municipal d’obres i activitat, sempre de conformitat amb 
les determinacions previstes en el planejament urbanístic. 

 
b) Mantenir l’edificació subterrània a construir en el subsòl públic de 

la Unitat 1 del PERI Barreres, al destí d’aparcament públic de 
rotació, durant tota la vigència del dret de superfície. 
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5. Durada del dret de superfície. Per al càlcul del termini del dret de superfície es 
prenen en consideració els elements indicats a l’antecedent V d’aquest dictamen. 
Així, vista la participació del sòl públic en la totalitat de l’aparcament, s’estima 
que el subsòl municipal pot donar un rendiment anual d’11.832 € (36,9 % de 
32.065 €). 
 
La capitalització del rendiment anual a l’interès legal del diner plusvaluat en dos 
punts, d’acord amb l’Ordre ECO/805/2003, pel termini de durada del dret i fins a 
igualar el capital de la inversió d’1.065.437,69 € (equivalent al 36,9% de 
2.887.365,00 €), correspon a la fórmula del capital compost: 
 

n
n

i
i)(1

C
C

+
=  

 
D’on: 
 
Cn= inversió = 1.065.437,69 € 
Ci = rendiment anual = 11.832 € 
i = el tant per 1 de l’interès legal corregit en dos punts = 0,06 
n= termini del dret de superfície 
 

anys 77,23
11.832

691.065.437,
log 1,06 =  

 
Atès que l’article 289.2 del Reial  decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana, vigent 
en l’actualitat i d’aplicació bàsica, determina que els drets de superfície que 
constitueixin les administracions públiques no poden tenir una durada superior a 
75 anys, s’estima procedent ajustar el termini de vigència del dret de superfície a 
75 anys, comptats a patir de la seva formalització mitjançant escriptura pública. 
Aquest termini tampoc supera el fixat com de caràcter màxim a l’article 3.1 de la 
Llei 22/2001, de 31 de desembre. 
 
6. Caràcter gratuït del dret de superfície. El dret de superfície a constituir té 
caràcter gratuït i per tant el superficiari no haurà d’abonar cap tipus de cànon a 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
7. Procediment per a la constitució del dret de superfície. La constitució del dret 
de superfície es pot fer amb la simple adopció d’un acord per part del ple de la 
corporació en el qual es contempli la creació d’aquest dret a favor de FORUM, 
SA, ja que com s’ha indicat anteriorment, per la naturalesa de les parts, el negoci 
jurídic a realitzar queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la normativa de 
contractació de les administracions públiques. 
 
VUITÈ. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per aprovar la constitució 
del dret de superfície és el ple de la Corporació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 22 de la LBRL. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposo 
al ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
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PRIMER. Constituir un dret de superfície a favor de la societat anònima 
municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA, en 
l’immoble municipal que s’indica a continuació: 
 

− Descripció. Subsòl de la porció de terreny de forma irregular, que 
constitueix l’espai públic resultant de la reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació 1 del PERI Barreres, de 1.434,44 m2 de superfície. 

 
− Límits: al Nord, amb el subsòl de la part dels carrers Barreres i Muralla de 

Sant Francesc fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; al Sud, 
amb el subsòl d’una altra part dels carrers Barreres i Travessia Barreres 
fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; a l’Est, amb subsòl del 
solar propietat de FORUM, SA, resultant de la reparcel·lació de la Unitat 
d’actuació 1 del PERI Barreres; i a l’Oest, amb el subsòl del carrer 
Muralla de Sant Francesc. 

 
− Inscripció registral. La finca que constitueix l’espai públic de la Unitat 

d’Actuació 1 del PERI Barreres, es troba inscrita al Registre de la 
propietat número 1 de Manresa, al Llibre 1.193, Tom 2.564, Foli 221, 
finca número 53.964, quedant pendent d’inscriure com a finca 
independent el subsòl d’aquest espai públic. 

 
− Dades urbanístiques. 

 
Classificació del sòl: Sòl urbà. 
Qualificació del sòl: En part A1 – Viari- (874,44 m2) i en part D3 –
places i jardins urbans- (560 m2), segons la modificació del PERI 
Barreres. 

 
− Qualificació jurídica: Bé patrimonial. 
 
− Càrregues. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens. 

 
− Situació arrendatària. La finca està lliure de llogaters i ocupants. 

 
− Referència cadastral. La finca es troba pendent d’assignació d’una 

referència cadastral pròpia. 
 
SEGON. Establir les següents determinacions per al dret de superfície que 
s’acorda constituir en el punt anterior: 
 

a) Àmbit del dret de superfície. El dret de superfície que es constitueix 
confereix temporalment al superficiari el dret a edificar en la finca en la 
qual es constitueix i la propietat temporal de tot allò que s’edifiqui a partir 
de la constitució del dret de superfície. 

 
Per tant, aquest dret de superfície recaurà sobre una construcció 
posterior a la constitució del dret. 

 
b) Constitució del dret de superfície. La constitució del dret de superfície es 

produirà en el moment en què aquest es formalitzi en escriptura pública. 
Tanmateix, als efectes de la oposabilitat davant tercers, serà també 
necessària la seva inscripció en el Registre de la propietat d’acord amb 
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allò que preveu l’article 5 de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2001, 
de 31 de desembre. 

 
c) Contingut del dret de superfície. En l’exercici del dret de superfície, 

FORUM, SA assumirà les obligacions següents inherents al propi dret de 
superfície: 

 
− La construcció de l’aparcament públic en el subsòl de l’Actuació 

de Renovació Urbana Barreres 1, en el termini que fixi l’oportuna 
llicència municipal d’obres i activitat, sempre de conformitat amb 
les determinacions previstes en el planejament urbanístic. 

 
− Mantenir l’edificació subterrània a construir en el subsòl públic de 

la Unitat 1 del PERI Barreres, al destí d’aparcament públic de 
rotació, durant tota la vigència del dret de superfície. 

 
d) Durada del dret de superfície. El dret de superfície es constitueix per un 

termini de setanta-cinc (75) anys, comptats a partir del dia de la seva 
formalització mitjançant escriptura pública. 

 
e) Caràcter gratuït del dret de superfície. El dret de superfície que es 

constitueix té caràcter gratuït i per tant el superficiari no haurà d’abonar 
cap tipus de cànon a l’Ajuntament de Manresa. 

 
f) Facultats de disposició del superficiari. Les facultats de disposició del 

superficiari se subjectaran a les següents regles: 
 

− Inscripció de l’obra nova. Durant tot el període de duració del dret 
de superfície, la inscripció de qualsevol obra nova en el subsòl 
objecte del dret de superfície es realitzarà a favor del superficiari. 
El superficiari podrà hipotecar l’obra nova, atenent al límit de 
durada del dret de superfície, donat el seu caràcter de propietat 
temporal. 

 
− Obligació d’inscriure l’obra nova. S’estipula com obligació del 

superficiari qualsevol declaració d’obra nova en la finca i la 
inscripció en el Registre de la Propietat de la mateixa. 

 
− Constitució de gravàmens sobre el dret de superfície. La 

constitució de gravàmens sobre el dret de superfície o sobre les 
construccions que se’n derivin només es podrà fer mitjançant la 
constitució d’una hipoteca o bé un leasing immobiliari sobre 
l’esmentat dret o construccions, sempre que aquesta circumstància 
resulti necessària per al finançament de les obres a executar i el 
termini pel qual s’estipuli el gravamen sigui igual o inferior al termini 
màxim de durada del dret de superfície. 
 
En qualsevol cas, serà requisit necessari per a l’eficàcia de la 
constitució del gravamen l’existència de comunicació prèvia a 
l’Ajuntament de Manresa. Un cop inscrit el gravamen, caldrà 
aportar a l’Ajuntament còpia autèntica del títol públic corresponent, 
certificada per Notari. 
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− Transmissió del dret de superfície. L’alienació, cessió o transmissió 
per qualsevol títol del dret de superfície o de les construccions que 
se’n derivin haurà de ser autoritzada pel ple de la corporació de 
manera que, sense aquesta prèvia autorització, la transmissió no 
podrà ser inscrita en el Registre de la Propietat i no produirà cap 
efecte jurídic. El nou adquirent haurà de subrogar a l’anterior 
superficiari en les obligacions contretes per aquest davant de 
tercers, en especial les garantides mitjançant hipoteca sobre el dret 
de superfície o sobre les construccions que es derivin d’aquest. 

 
Sens perjudici de les facultats de transmissió atribuïdes al 
superficiari, en formalitzar-se el dret de superfície aquest 
constituirà a favor de l’Ajuntament un dret de tanteig de naturalesa 
real, per temps indefinit i caràcter gratuït, que atorgarà a 
l’Ajuntament la facultat d’adquisició preferent en qualsevol 
alienació onerosa que vulgui realitzar el superficiari en relació al 
seu dret o a les construccions i edificacions que es derivin 
d’aquest. L’exercici d’aquest dret de tanteig se subjectarà al que 
preveu la Llei 22/2001, de 31 de desembre, en relació amb els 
drets d’adquisició preferent. 

 
g) Obligació del superficiari de conservar la finca i les construccions. El 

superficiari queda obligat a mantenir i conservar la finca objecte del dret 
de superfície i les construccions existents a la mateixa, de manera que en 
el moment d’extingir-se el dret de superfície, l’Ajuntament adquireixi les 
construccions existents en perfecte estat de conservació. 

 
Aniran a càrrec del superficiari totes les despeses, càrregues i tributs que 
gravin la finca per raó del dret de superfície, així com la responsabilitat 
civil que pugui causar. 

 
h) Extinció del dret de superfície per transcurs del seu termini. El dret de 

superfície s’extingirà de forma automàtica pel transcurs del seu termini. 
Aquesta extinció provocarà, per imperatiu legal, l’extinció de tota classe 
de drets reals o personals imposats pel superficiari i la transferència a 
l’Ajuntament de totes les construccions existents a la finca per raó del 
dret de superfície, sense necessitat de cap tipus de consentiment per part 
del superficiari i sense cap tipus de contraprestació o indemnització, 
inscrivint-se el ple domini de les esmentades construccions a nom de 
l’Ajuntament en el Registre de la Propietat. 

 
i) Altres causes d’extinció del dret de superfície. A banda de l’extinció del 

dret de superfície per transcurs del seu termini, s’estableixen com a altres 
causes d’extinció del dret, les següents: 

 
− L’incompliment del destí al qual s’adscriu el dret de superfície. 

Aquesta causa s’acreditarà mitjançant acta pública de notorietat. 
 
− Renúncia del superficiari, formalitzada en escriptura pública. 

 
− Extinció del superficiari persona jurídica, acreditada formalment. 

 
El ple de la corporació, prèvia audiència del superficiari, qualificarà com a 
suficients les proves de l’existència d’una causa d’extinció i declararà extingit el 
dret de superfície, causant la confusió d’aquest dret amb el dret de propietat i 
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transferint-se les construccions que se’n derivin a l’Ajuntament, malgrat que les 
càrregues sobre el dret de superfície i/o les construccions existents continuaran 
gravant-los separadament del dret de propietat del subsòl. 
 
La certificació de l’acord municipal d’extinció del dret de superfície, expedida pel 
secretari general de l’Ajuntament de Manresa, serà document públic suficient per 
obtenir la inscripció en el Registre de la Propietat de la reversió del dret de 
superfície i la transferència de les construccions existents en la finca a favor de 
l’Ajuntament de Manresa, amb independència de l’oposició jurídica del 
superficiari o dels seus successors davant l’esmentada extinció i sens perjudici 
de donar compliment a la resolució judicial ferma que s’obtingués sobre aquest 
extrem. La certificació del secretari acompanyarà els testimonis documentats de 
la causa o causes d'extinció, segons el que preveu aquesta lletra. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per donar compliment a l’expedient, i en especial, per a la signatura 
de l’escriptura pública de constitució del dret de superfície al qual es refereix el 
present acord." 
 
La senyora Mas i Pintó diu que el Pla Especial Barreres fixava l'ordenació de 
l'espai comprès entre el carrer Barreres, el carrer de la Mel, el carrer Urgell i el 
carrer Magraner. A part de fixar l'ordenació de l'edificació i dels espais lliures, 
també determinava la necessitat d'instal.lar en aquest sector un gran 
aparcament, bàsicament destinat a rotació, i també de servei de residents amb la 
finalitat bàsicament d'assegurar l'accessibilitat al centre de la ciutat, tot situant 
aparcaments de caràcter perifèric, amb accés a partir de les vies de 
circumval·lació del nucli antic. Un aparcament de rotació, però que també havia 
de servir per donar servei a tota la part resident. Actualment s'està executant la 
primera de les unitats d'actuació que el Pla especial preveia, i per tant també 
suposa la primera fase d'aquest aparcament que està previst situar aquí. Aquest 
aparcament que actualment s'executa consta o es té previst que tingui una 
capacitat de 220 places i bàsicament es desenvolupa sota de l'espai privat, però 
també sota de l'espai públic que la unitat d'actuació ha generat. Bàsicament, el 
que es preveu és que s'ampliï el carrer de la Mel fins a formar una gran plaça. 
Pel fet que l'aparcament es desenvolupa tant en un espai privat com en un espai 
públic, el dictamen preveu constituir un dret de superfície de tal manera que 
aquest subsòl es pugui utilitzar com aparcament públic.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 9 GMS, 
4 GMERC, 1 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 2 abstencions de la senyora 
Sensat i del senyor Serra per absència de la Sala en el moment de la votació, de 
conformitat amb l'article 100 del ROF aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 8.3 i 8.4, la qual 
cosa és acceptada per unanimitat dels presents. 
 
8.3 RECONEIXEMENT D'UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL EN FAVOR DEL 

CREDITOR DANKA OFFICE IMAGING SA, PEL DEUTE ACREDITAT I 
INFORMAT PEL RESPONSABLE DEL SERVEI 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, d'11 
d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que 
per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels 
Serveis del Territori han emès informe proposant que es reconegui un 
crèdit extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs 
i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d’Administració, proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 

Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit 
extrajudicial en favor del creditor que a continuació es relaciona pel deute 
acreditat i informat pel responsable del servei. 

 
Creditor : DANKA Office Imaging, SA Sociedad Unipersonal,  CIF: A 
81575201 
Adreça: Parc de Negocis Mas Blau, Edifici Muntadas “A”, local A3, 
Berguedà, 1, pl. Bx 
              08820 – El Prat de Llobregat 
Concepte: consum de fotocòpies de la fotocopiadora d’administració 

general del mesos des de març de 2004 fins a febrer de 2005, 
ambdós inclosos 

Import:  2.949,21 euros (IVA inclòs)" 
  
 
 
8.4. RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

PIRAOTÈCNIA IGUAL S.A. PELS DEUTES ACREDITATS I 
INFORMATS PEL RESPONSABLE DEL SERVEI 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 6 d'abril 
de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" En motiu de la Festa Major de Manresa 2004, l’Ajuntament de Manresa, va 
encarregar a l’empresa PIROTECNIA IGUAL S.A. un espectacle pirotècnic al Parc 
de l’Agulla i el subministrament de material pel Correfoc i les Moscades.  
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
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"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial 
Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, 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 

 
 
PIROTECNIA IGUAL S.A. Espectacle pirotècnic disparat el passat 7.056,76 
CIF: A08623928 dia 29 d’agost de 2004 al Parc de 
 L’Agulla de Manresa. Festa Major 2004 
  
 
 Material subministrat els dies 25 i 26  
 d’agost de 2004 amb motiu del  18.813,59 
 Correfoc i Moscades 
 Festa Major 2004 
 
TOTAL      25.870,35" 
 
 
 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació conjunta els dictàmens 8.3 i 8.4  i 
s'aproven per 23 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 
GMPPC) i 2 abstencions de la senyora Sensat i del senyor Serra per absència 
de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevenen acords 
plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts. 
 
 
8.5 AUTORITZAR A FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE 

MANRESA S.A. PER A CONCERTAR UN PRÉSTEC AMB CAIXA 
D'ESTALVIS DE MANRESA, PER A FINANÇAR LES INSTAL.LACIONS 
D'ENERGIA SOLAR DE LA PROMOCIÓ QUATRE CANTONS.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció 
Econòmica, del 18 d'abril de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
" L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els 
organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la 
prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la 
concertació d’operacions de préstec a llarg termini. 
Per escrit de data 15 d’abril del 2005 del gerent, en Josep Armengol i Tatjé, de la 
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., on demana es 
sol·liciti al Ple de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec amb Caixa 
d’Estalvis de Manresa, per un import de 138.040€ i un termini de 7 anys, per a 
finançar les instal·lacions d’energia solar de la promoció Quatre Cantons 
(Actuació de Renovació Urbana Barreres 1) 
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En el escrit es diu que la concertació d’aquesta operació serà sotmesa a la 
consideració del Consell d’Administració de Fòrum S.A. amb anterioritat a la 
sessió del Ple municipal. 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 18 d’Abril del 2005. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per 
a concertar un préstec amb Caixa d’Estalvis de Manresa, per un import de 
138.040€ i un termini de 7 anys, per a finançar les instal·lacions d’energia solar 
de la promoció Quatre Cantons (Actuació de Renovació Urbana Barreres 1), amb 
les següents condicions d’acord amb la línia de finançament ICO-IDAE per a 
projectes d’energies renovables i eficiència energètica: 
 
Tipus d’interès: Euribor a 6 mesos + 1, amb una bonificació de 2 o 3 punts 
percentuals del tipus d’interès resultant a càrrec de l’IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energia) 
 
Comissions d’obertura, estudi o disponibilitat: 0 
 
SEGON.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat 
de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la 
formalització del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3 i 
CL4.4; tot això d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de 
juny de 1999, i de l’Ordre ECF/324/2003 de 2 de juny de modificació de l’Ordre 
del Departament d’Economia i Finances de 28 de juny de 1999, sobre 
desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela 
financera dels ens locals, i de l’informe d’Intervenció de data 18 d’Abril del 2005." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest dictamen fa referència a 
autoritzar a l'empresa municipal Forum a fer un crèdit per 138.040 € amb Caixa 
d'Estalvis de Manresa amb les condicions que s'han citat, euribor a 6 mesos+1. 
aquest crèdit és per les instal.lacions d'energia solar de l'aprovació dels Quatre 
Cantons del carrer Barreras, però si una característica important té aquest crèdit 
és que ha obtingut una subvenció per part de l'ICO-IDAE que finança 3 punts 
percentuals el tipus d'interès resultant, i per tant Forum rebrà aquesta subvenció, 
la qual cosa certificarà que el cost d'interessos serà nul. I, a més a més, 
concertant aquesta operació, Forum rebrà un ajut de més de 41.000€ per poder 
finançar les instal.lacions d'energia solar.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que quan tinguin oportunitat i moment agrairia 
que els hi passessin la documentació del sobrevingut, de la qual no disposen. De 
tota manera, al tenir coneixement del que s'està tractant votaran a favor.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius ( 9 GMS, 
4 GMERC, 1 GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora 
Sensat per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb 
l'article 100 del ROF aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
9.1 PREGUNTA QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CiU FORMULA AL PLE 
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DE LA CORPORACIÓ 
 
 
El secretari dóna compte de la pregunta, que transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que el passat divendres dia 15 d'abril de 2005 es va acabar el termini de 
preinscripció a les escoles d'infantil i primària, aquest grup municipal demana: 
 
- Quin és el nombre de sol.licituds presentades a les escoles públiques de 
Manresa per a alumnes de P3? 
- Quina és la distribució per escoles d'aquestes sol.licituds?" 
 
 
La senyora Mestres i Angla  diu que en aquests moments no es disposa encara 
de dades oficials. Les que donarà són de caràcter oficiós i per tant se sol.licita que 
rebin el tractament que cal, com unes dades que no estan validades per 
l'administració competent. No només es farà referència a l'escola pública, sinó a 
totes les escoles finançades amb diners públics, ja que això ajudarà a fer una 
composició de què està passant. 
 
Sobre una població censada de 734 nens i nenes hi ha hagut 715 sol.licituds, 
distribuïdes de la manera que es passa a detallar. A la pública 350 i a la concertada 
365. I escola per escola: El Bages 62 sol.licituds, La Flama 28, La Font 58, El Pare 
Algué  25, El Pare Ignasi Puig 13, el Puig Berenguer 51, La Renaixença 31, El Sant 
Ignasi 41, El Serra i Hunter 33, L'escola nova 8, La Nostra Senyora del Pilar 19, 
L'Ave Maria 30, La Salle 28, Les Dominiques 51, L'Espill 26, Sagrat Cor 71, Joviat 
75, Oms i de Prat 65. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l'alcalde aixeca la sessió quan són les 22 h i 
55 min, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s'estén 
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. .................. i 
correlativament fins el ...................... 
  
         Vist i plau 
El secretari general accidental     L'alcalde, 
   
 


