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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 19 de 
desembre de 2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 14 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
    ABSENTS JUSTIFICATS 
 
    Sra.  Aida Guillaumet i Cornet 
    Sra.  Imma Torra Bitlloch 
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El senyor Miquel Àngel  Martínez Conde s'incorpora a la sessió quan són les 21 hores, 
en el coneixement del punt 4.1.1. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i  10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit 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 NÚM. 12/2005 I DE 

L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13/2005, DELS DIES 21 I 29 
DE NOVEMBRE DE 2005, RESPECTIVAMENT 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 21 de novembre 2005, i la de la sessió extraordinària del dia 29 
de novembre de 2005, que s'han entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
convocatòria. L’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte el seu 
contingut. 
 
En no formular-se’n cap, les actes del dies 21 i 29 de novembre queden aprovades per 
unanimitat dels 22 membres presents.  
 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 45, 46 I 47,  
CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 I 28 DE NOVEMBRE 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 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS  
ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, 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. 

 
 
a) Serveis Jurídics i d'Assessorament 
a.1)   Personació en processos judicials 
2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8012, DE 16 

DE NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
479/2005-E, EN RELACIÓ A LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A LA MILLORA I AMPLIACIÓ D'URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA MAJOR. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
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"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 479/2005-E interposat per la sra. MARIA 
ALBA VALL FARRÉ, contra l’acord plenari de data 18-07-05, desestimatori del recurs de 
reposició interposat contra la notificació de l’alta com a contribuent en l’expedient de 
contribucions especials per a l’obra ordinària de millora i ampliació de la urbanització de 
la Plaça Major girada contra l’actora, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1 998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades 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 (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa 
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8275,  DE 23 DE 

NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 479/2005-D, EN 
RELACIÓ A LA RETIRADA DE LA INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA MÒBIL 
SITUADA AL MAS D'EN PLA, DE MANRESA. 

 
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 479/2005-D interposat per VODAFONE 
ESPAÑA, SA, contra l’actuació material, constitutiva de via de fet, de l’Ajuntament 
consistent en el desmantellament i retirada de la instal.lació de telefonia mòbil propietat 
de Vodafone España, SA, situada en el Mas d’en Pla de Manresa de Manresa, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades 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 (contracte d’assistència del dia 08-07-03), 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. 
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4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8282,  DE 28 DE 

NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 446/2005-E, 
INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL FORMULADA PER DANYS OCASIONATS AMB MOTIU 
D'UNES OBRES D'URBANITZACIÓ. 

 
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 446/2005-E interposat per la sra. 
ENCARNACIÓN TAPIA SORIANO, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 09-
06-05, desestimatòria de la reclamació patrimonial formulada per la companyia CASER, 
S.A. en nom de l’actora, per danys en el seu domicili amb motiu d’unes obres 
d’urbanització, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, en qualitat 
de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades 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 (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la 
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8393, DE 22 DE 

NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT CONTRA LA 
INTERLOCUTÒRIA QUE DECLARAVA LA INADMISSIBILITAT DEL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 637/2004-B, EN RELACIÓ A LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS 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 davant la Sala del 
Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel·lació interposat per la DIOCESI I BISBAT DE VIC contra la Interlocutòria dictada 
pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 6 de Barcelona el dia 22-09-05, que 
declarava la inadmissibilitat del recurs contenciós-administratiu núm. 637/2004-B. 
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2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior 
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el re-
curs d’apel·lació de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
a.2) Prestació d'assistència jurídica 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8221, DE 15 

DE NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 573 I 613, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 483/2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 573 i 613, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 3 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 483/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de les denúncies presentades per uns fets esdevinguts el dia 13 
d’agost de 2005, a la Plaça Bonavista de Manresa, consistents en insults i 
desconsideració als agents de l’autoritat,  i que podrien ser constitutius d’infracció 
penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS, (contracte d’assistència del dia 
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 573 i 613 en el 
judici de faltes 483/2005 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 

 
a.3) Altres assumptes Serveis Jurídics 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8419, DE 24 

DE NOVEMBRE DE 2005,  SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
DICTADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2005 PEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 627/2000, EN RELACIÓ A 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER UNA CAIGUDA A LA VIA 
PÚBLICA. 

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 13 de setembre 
de 2005 per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que estima parcialment el recurs contenciós-
administratiu núm. 672/2000 interposat pel la sra. MARIA DOLORS ARRUFAT SIMÓ, 
contra la denegació per silenci administratiu, de la sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial instada per l'actora, a conseqüència de les lesions que va patir al caure en la 
via pública, a la Plaça Bonavista davant l'oficina "Caixa de Manresa", el passat dia 04-06-
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99, resolució judicial que literalment diu: “1º ESTIMAR parcialmente el recurso 
contencioso administrativo, condenando al Ayuntamiento de Manresa a que abone a 
Dª Maria Arrufat Simó en 2.917,69 euros, a los que deberán sumarse el IPC y los 
intereses calculados con arreglo a la Ley General Presupuestaria desde el 17 de enero 
de 2000, fecha de su reclamación administrativa. 2º No formular condena en costas”. 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
b) Serveis Financers 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8007, DE 14 

DE NOVEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 34/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 34/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
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PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 34/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 34/2005 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 ..............……………. 24.129.529,08 

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.324.919,27 

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.636.163,42  nanceres ...........……………... 1.279.063,26 

     

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

cies ...............…..…………….. 17.788.518,58  cies ..................……………… 5.495.965,96 

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 559.274,59    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.996.465,94 

     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  

cies de capital ……..……........ 5.596.493,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72 

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.855.857,04  financers .............……………. 4.977.795,80 

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03  T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03 
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EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 34/2005 

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

463.0.226 Drets de Ciutadania.- Despeses diverses 3.500,00   806,00 2.694,00 Consignació sobrant 

463.3.226 Estudis socials.- Despeses diverses 15.075,00   394,00 14.681,00 Consignació sobrant 

463.5.226 Programa de promoció de la dona.- Despeses diverses 42.637,48 1.200,00   43.837,48 Consignació insuficient 

121.5.162 Salut laboral.- Despeses socials funcion.i pers no laboral 23.000,00   10.000,00 13.000,00 Consignació sobrant 

121.5.623 Salut Laboral.- Maquinària, instal.lacions i utillatge 121.187,96 10.000,00   131.187,96 Consignació insuficient 

721.0.226 Desenvolupament empresarial.- Despeses diverses 148.275,00   5.912,32 142.362,68 Consignació sobrant 

721.0.226.10 Desenvolupament empresarial.- Projecció exterior. 30.000,00 5.912,32   35.912,32 Consignació insuficient 

622.3.226 Fires i promoció del comerç.- Despeses diverses 63.100,00 7.522,17   70.622,17 Consignació insuficient 

622.3.489 Fires i promoció del comerç.- Altres transferències. 21.857,60   11.637,60 10.220,00 Consignació sobrant 

622.3.489.10 Fires i promoció del comerç.- Suport comerç nucli antic 27.000,00 4.115,43   31.115,43 Consignació insuficient 

       

   28.749,92 28.749,92    

 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8421, DE 23 

DE NOVEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 36/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 36/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
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PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 36/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 36/2005 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 ..............……………. 24.124.019,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.333.691,21

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.600.855,89  nanceres ...........……………... 1.279.063,26

     

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

cies ...............…..…………….. 17.813.780,52  cies ..................……………… 5.508.051,46

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 574.360,09    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 52.138.148,46

     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  

cies de capital ……..……........ 5.858.013,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.746.327,09  financers .............……………. 4.977.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99  T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99
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PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 36/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

313.1.226 Acció Social.- Benestar social.- Despeses diverses 12.800,00 3.000,00   15.800,00 Consignació insuficient 

313.1.480.01 Acció Social.- Benestar social.- Ajuts menjadors escolars. 94.868,00   3.000,00 91.868,00 Consignació sobrant. 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual 340.808,76   15.000,00 325.808,76 Consignació sobrant. 

332.6.131 Altres programes.- Laboral eventual 167.218,00   12.620,96 154.597,04 Consignació sobrant. 

322.1.160.00 Tallers d'ocupació.- Seguretat Social.- Personal laboral. 37.400,74 1.188,00   38.588,74 Consignació insuficient 

322.1.221 Taller d'ocupació.- Subministraments 3.150,00 2.850,00   6.000,00 Consignació insuficient 

322.2.221 Escola Taller.- Subministraments 5.340,00 2.660,00   8.000,00 Consignació insuficient 

322.3.131 Plans d'Ocupació i Nous Filons.- Laboral eventual. 135.732,00 15.000,00   150.732,00 Consignació insuficient 

322.3.160.00 Plans d'Ocupació i Nous Filons.- Seguret.Soc.- Pers.Laboral. 47.046,00 5.922,96   52.968,96 Consignació insuficient 

       

   30.620,96 30.620,96    

 
 
 
c) Recursos Humans 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 8389, DEL REGIDOR DELEGAT 

D'ADMINISTRACIÓ, DE 23 DE NOVEMBRE DE 2005, SOBRE 
CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA COM A TÈCNICA DE GRAU MITJÀ 
EDUCADORA SOCIAL. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment 
de màxima urgència, a la senyora MARIA DE LA CONCEPCIÓN NEGRO GUERRA 
(DNI 39379749-T), com a Tècnica de grau mitjà educadora social, amb una jornada de 
20 hores setmanals, des del dia 28 de novembre de 2005 i mentre la senyora Cèlia 
Barreda estigui desenvolupant les funcions de la senyora Montserrat Tantiñá que es 
troba en situació baixa per incapacitat temporal i posteriorment gaudirà de permís per 
maternitat. 
 
La treballadora substituta desenvoluparà les funcions que té assignades la senyora 
Cèlia Barrera Arnao, donat que aquesta assumirà les que venia realitzant la 
treballadora substituïda (senyora Montserrat Tantiñá). 
 
 
2.- La senyora Maria de la Concepción Negro Guerra, percebrà les retribucions 
següent: 
 
Sou mensual...........................................................................................1.000,68 € 
Paga extraordinària de juny....................................................................1.000,68 € 
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Paga extraordinària de Nadal .................................................................1.000,68 € 
Complement paga de juny segons Llei 2/2004..........................................138,68 € 
Complement paga de desembre segons Llei 2/2004 ................................138,68 € 
 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
 
3.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Maria de la Concepción Negro 
Guerra al lloc de treball d’Educadora Social amb núm. de codi LB19063-B1, amb un 
percentatge de dedicació del 57’14% de la Relació de llocs de treball del personal 
laboral al servei d’aquest Ajuntament aprovat pel Ple de la Corporació en sessió del 
dia 17 de gener de 2005. 
 
 
4.- La contractació de la senyora Negro s’efectua de conformitat amb el que disposen 
l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 4 del RD 
2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per substituir a 
treballadors amb dret a reserva del lloc de treball així com el Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals. 
 
5.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 

 
 
d) Assumptes diversos 
2.12 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte dels escrits següents:  
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

 
29-11-
2005 

Ministeri de la 
Presidència 

Secretaria General 
Tècnica 

 Sobre la reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya. 

01-12-
2005 

Ministeri de les 
Administracions 

Públiques 
Gabinet  

Sobre la reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya. 

 
14-12-
2005 

Generalitat de 
Catalunya 

Oficina de Relacions 
Institucionals del 
Departament de 
Medi Ambient i 

Habitatge 

 sobre línia d'ajuts pel canvi de 
subministrament d'aigua per 
ploma pel de comptador. 

 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
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3.1.1 APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL D'EMERGÈNCIES PER 
INUNDACIONS.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, d'1 de desembre de 2005, que,  
transcrit, diu el següent: 
"Tenint en compte que la unitat de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha redactat un 
Pla d’Actuació Municipal d’emergències per inundacions, el qual  recull totes les 
actuacions que cal preparar i els recursos necessaris disponibles per fer front a 
aquestes situacions de risc.    
 
Vist que el Pla Bàsic d’Emergència Municipal preveu la redacció i aprovació de plans 
especials. 
 
Que l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, on 
es preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents plans d’actuació 
municipal i/o els plans específics en el cas que estiguin afectats per riscs, objecte de 
plans específics.   
 
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla 
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal. 
 
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde, 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja 
esmentat article 47. 
 
Atès que el mateix article 48. 3 preveu expressament com a no delegable la 
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits. 
 
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la Secció jurídica 
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil, 
respectivament. 
 
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 

ACORDS 
 
 
1r.- Aprovar el text del Pla d’Actuació Municipal d’emergències per inundacions, i que 
s’adjunta com annex al present dictamen. 
 
2n.- Trametre l’esmentat pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya als efectes 
de la seva homologació." 
 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es presenta a aprovació el Pla d'Actuació 
Municipal d'Emergències per inundacions. L'any 2001 es va aprovar el Pla per a 
nevades. Per tant, el Pla d'emergències que avui es porta a aprovació és el segon del 
qual es dota l'Ajuntament. El Pla recull les actuacions que s'han de fer en cas d'inundació, 
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qui les ha de portar a terme, les accions de comunicació i també recull una sèrie de 
plànols, en concret, ortofotomapes, és a dir, fotografies aèries sobre les quals s'han 
dibuixat les cotes, etc.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.2 APROVAR LES CLÀUSULES PARTICULARS PER A L'ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A 
L'EXERCICI 2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 5 de desembre de 2005, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2004, va 
aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, la qual 
regula el procediment i gestió de les subvencions a atorgar. 
 
L’esmentada ordenança estableix que per a la concessió de subvencions mitjançant 
concurrència competitiva caldrà aprovar les corresponents Bases específiques i les 
Clàusules particulars de cada programa que defineixin les condicions de les diferents 
convocatòries. 
 
En l’àmbit del desenvolupament local es vénen atorgant ajuts en matèria de promoció 
econòmica, tecnologies de la informació i la comunicació, i turisme, amb la finalitat de 
contribuir al progrés dels sectors productius de la ciutat. 
 
Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Desenvolupament en data 2 de desembre de 
2005. 
 
L’Alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Aprovar les Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions en matèria de 
desenvolupament local per a l’exercici 2006. 
 
Sotmetre a informació pública, per un termini de 20 dies, l’aprovació de les 
esmentades Clàusules particulars, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Una referència d’aquest anunci s’ha 
d’inserir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions es consideraran 
definitivament aprovades." 
 
 
CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN 
MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A L’EXERCICI 2006 
 
 
 
1. Condicions generals 
 
1.1. Objecte i finalitat 
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Contribuir al desenvolupament i la millora de la competitivitat de les empreses locals i dels 
diferents sectors productius (indústria, serveis, comerç i turisme) amb una atenció preferent a 
les PIME i microempreses, tot fomentant la cultura i iniciatives emprenedores i tenint especial 
cura dels serveis relacionats amb les tecnologies, la innovació i la societat de la informació. 
 
1.2. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa. El termini 
de sol·licitud i la documentació específica a presentar en cada cas es detallen en aquestes 
clàusules particulars en el capítol corresponent a cada programa. 
 
1.3. Tramitació 
 
Serà òrgan instructor el Regidor delegat amb competències sobre l’àmbit d’actuació a que es 
refereixi el programa. Existirà una Comissió qualificadora específica per a cada programa, la 
composició de la qual és la que es relaciona, en cada cas: 
 
Àmbit Comissió qualificadora 
Promoció Econòmica - Regidor delegat de Promoció Econòmica 

- Cap del Servei de Desenvolupament 
- Jacint Seriols, tècnic de desenvolupament empresarial
- David Hernández, tècnic de comerç 

Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

- Regidor delegat de Noves Tecnologies 
- Cap del Servei de Desenvolupament 
- Marta Serra, tècnica de TIC 

Turisme - Regidor delegat de Turisme 
- Cap del Servei de Desenvolupament 
- Esperança Holgado, tècnica de turisme 

 
1.4. Resolució 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi 
i informe de la Comissió qualificadora. 
 
Les resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant la quantia de l’ajut 
atorgat, les condicions tècniques o econòmiques i el termini de presentació de la documentació 
addicional que es consideri oportuna. 
 
1.5. Obligacions dels beneficiaris 
 
- Caldrà adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació que es detalla en l’article 6 de les 

“Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de 
Manresa” –segons models adjunts a aquestes clàusules particulars– a més de la 
documentació específica requerida per a cada programa. 
 

- Fer constar el patrocini de l’Ajuntament en tot el material informatiu i promocional de 
l’actuació objecte de subvenció, mitjançant la frase “amb el suport de l’Ajuntament de 
Manresa” i d’acord amb la normativa del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament. 

 
- Lliurar al Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament un exemplar del material informatiu i 

promocional, així com dels estudis o la documentació acadèmica, de les activitats objecte 
de subvenció. 

 
1.6. Justificacions 
 

Els beneficiaris dels ajuts vindran obligats a justificar l’execució de la totalitat de les despeses 
de l’actuació objecte de la subvenció, dins dels terminis que s’estableixin en la resolució. 
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La justificació es realitzarà d’acord al que estableix l’article 18 de les “Bases específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”. 
 
La manca de justificació dins dels terminis establerts de l’import total del projecte presentat, 
provocarà la reducció proporcional de l’ajut, i podria comportar la revocació total d’aquest. 
 
2. Programes prioritaris en matèria de desenvolupament local 
 
Els ajuts en matèria de desenvolupament local per a l’exercici 2006 contemplen les línies 
d’actuació que es relacionen. Les condicions específiques de cada programa es recullen en els 
capítols 4 a 9 d’aquestes clàusules. 
 
2.1. Àmbit de Promoció Econòmica: 
 
 Foment de la implantació de nous establiments i la modernització del comerç del Nucli 

Antic. 
 Suport a les activitats d’animació i promocions comercials organitzades per les 

associacions de comerciants dels carrers o barris. 
 Activitats de formació i difusió sobre temes relatius al sector comercial. 
 Ajuts per al foment del desenvolupament empresarial, el suport a la petita empresa i la 

difusió de la cultura emprenedora. 
 
2.2. Àmbit de Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 
 
 Actuacions de foment de la societat de la informació i les noves tecnologies. 

 
2.3. Àmbit de Turisme: 
 
 Ajuts per al suport de les activitats de promoció turística de la ciutat i de suport al sector 

turístic local. 
 
3. Dotació econòmica 
 
El pressupost dels ajuts en matèria de desenvolupament local per a l’any 2006, distribuïts entre 
els diferents programes, és el que s’indica i consignats en les respectives partides del 
pressupost municipal de 2006. 
 
3.1. Àmbit de Promoció Econòmica: 
 
Programa Dotació Partida 
Foment de la implantació de nous establiments i la modernització del 
comerç del Nucli Antic 

30.000,00 € 622.3.489.10

Suport a les activitats d’animació i promocions comercials organitzades 
per les associacions de comerciants dels carrers o barris 

22.000,00 € 622.3.489

Activitats de formació i difusió sobre temes relatius al sector comercial 
 

10.000,00 € 622.3.489

Ajuts per al foment del desenvolupament empresarial, el suport a la 
petita empresa i la difusió de la cultura emprenedora 

6.000,00 € 721.0.489

 
3.2. Àmbit de Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 
 
Programa Dotació Partida 
Actuacions de foment de la societat de la informació i les noves 
tecnologies 

15.000,00 € 541.1.489

 
3.3. Àmbit de Turisme: 
 
Programa Dotació Partida 
Ajuts per al suport de les activitats de promoció turística de la ciutat i de 
suport al sector turístic local 

1.500,00 € 751.0.489
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4. Ajuts per al foment de la implantació de nous establiments i la modernització del 
comerç del Nucli Antic de Manresa 

 
4.1. Objecte del programa 
 
L’objecte d’aquest programa és promoure la implantació de noves activitats comercials i de 
serveis en aquells sectors del Nucli Antic (Barri Antic, Remei, Escodines) que estiguin més 
mancats d’establiments comercials i es produeixi alhora una important concentració de locals 
en planta baixa desocupats, i impulsar la millora dels establiments existents mitjançant la seva 
renovació i modernització, i el reforçament de la cooperació empresarial del sector. 
 
4.2. Beneficiaris dels ajuts 
 

4.2.1. Nous establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic i que hagin 
iniciat la seva activitat amb posterioritat a l’1 de novembre de 2005, la titularitat dels quals 
correspongui a persones físiques o jurídiques. Tractant-se de persones jurídiques, el capital 
social haurà de pertànyer íntegrament a persones físiques. Els establiments hauran d’exercir 
alguna de les activitats compreses a les agrupacions i grups de l’Impost sobre activitats 
econòmiques següents: 6156, 64, 65, 662, 67, 69, 84, 85, 93, 97. 

 

4.2.2. Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que duguin a 
terme intervencions d’ampliació, reforma interior, millora de la imatge exterior, modernització o 
renovació dels seus equipaments o instal·lacions. 

 

4.2.3. Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que duguin a 
terme adquisicions o renovacions d’equipament informàtic, programari o aplicatius informàtics, 
o iniciatives de promoció o comercialització dels seus productes, serveis o marca a través 
d’internet. 

 

4.2.4. Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que al llarg de 
2006 esdevinguin nous membres d’una associació representativa del sector la qual tingui el seu 
àmbit territorial preferent al Nucli Antic. 

 
Queden exclosos d’aquesta convocatòria: 
 
a) Els canvis de titularitat d’establiments comercials ja existents, quan no hagin comportat 
cap millora, modernització, ampliació o canvi d’activitat. 
 
b) Els establiments que exerceixin activitats no compreses a les agrupacions i grups de 
l’IAE relacionats a l’apartat 4.2.1. 
 
Seran requisits indispensables: 
 
i) Que l’establiment participi d’accions empresarials col·lectives mitjançant la seva 
integració en un programa de dinamització territorial o en altres gremis o associacions 
representatives del sector. 
 
ii) Que l’establiment estigui situat en local en planta baixa. En els casos d’intervencions 

d’ampliació o reforma interior de l’establiment, s’admetran projectes en plantes superiors 
o inferiors sempre i quan representin un engrandiment de l’activitat de la planta baixa i 
l’accés principal a l’establiment es mantingui a nivell de carrer. 

 
iii) La presentació d’una sola sol·licitud per cada establiment. 
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iv) Només es podrà sol·licitar l’ajut amb posterioritat a la posta en 
marxa efectiva del negoci, en el cas de nous establiments, i a l’execució del total de les 
intervencions de reforma o millora per les quals es sol·liciti la subvenció. 

 
4.3. Conceptes subvencionables 
 

4.3.a) Costos d’inversió i despeses de primer establiment i posta en marxa de l’activitat. En 
cap cas se subvencionarà l’adquisició de béns immobles. 

 
4.3.b) Cost de les actuacions de millora, renovació o ampliació de les instal·lacions o 
equipaments, i actuacions de millora de la imatge exterior del punt de venda. 
 
4.3.c) Cost d’adquisició de nou hardware, software, i despeses originades pel disseny, 
creació, promoció, reserva de domini i allotjament en servidor de pàgines web. 
 
4.3.d) Despeses d’alta i quota anual de 2006 ocasionades per l’afiliació a una o varies 
associacions representatives del sector les quals tinguin el seu àmbit territorial preferent al 
Nucli Antic. 
 
En cap cas serà subvencionable la quantitat satisfeta pel peticionari en concepte d’IVA. El 
període elegible per als conceptes anteriors serà entre l’ 1 de novembre de 2005 i el 31 
d’octubre de 2006. 
 
4.4. Quantia dels ajuts 
 
S’atorgaran ajuts, a efectes d’aquest programa, per un import total conjunt de fins a 30.000,00 
€, que es faran efectius amb càrrec a la partida 622.3.489.10 del pressupost municipal de 2006. 
 
L’import màxim individual de cada subvenció serà el que es relaciona, dins del crèdit màxim 
global del programa: 
 
- Pels conceptes subvencionables descrits en els apartats 4.3.a) i 4.3.b): 20% de la 

despesa subvencionable acreditada, fins a un límit màxim de 3.000 €. 
 
- Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 4.3.c): 20% de la despesa 

subvencionable acreditada, fins a un límit màxim de 1.500 €. 
 
- Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 4.3.d): 100% de la quota d’alta, més 

50% de la quota anual de 2006, fins a un límit màxim de 200 €. 
 
Les quantitats anteriors s’estableixen com a límit màxim de les subvencions. El percentatge de 
la despesa elegible i l’import concret de cada subvenció s’establirà, en cada cas, de forma 
proporcional a la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris previstos a l’apartat 4.5. 
 
4.5. Criteris d’atorgament 
 
Per a la determinació de l’import dels ajuts i el percentatge de despesa a subvencionar en cada 
cas, es valorarà el nivell d’acompliment dels següents criteris, sobre una puntuació màxima de 
100 punts: 
 
Criteri Puntuació
Situació de l’establiment en els carrers Escodines, Sobrerroca, Sant Andreu, 
Plaça Major, Cap del Rec, Plaça del Carme, Carme, Joc de la Pilota, Sant 
Miquel, Plaça Gispert, Barreres o Sant Francesc 

20 

Ocupació d’un immoble prèviament en desús 15 
Tractar-se d’un projecte d’obertura de nou establiment, amb preferència sobre la 
resta d’actuacions subvencionables descrites en l’apartat 4.2. d’aquestes 
clàusules 

15 

Aspectes qualitatius del projecte i, en especial, la seva contribució a la 15 
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diversificació de l’oferta i augment de l’atractiu comercial de la seva zona 
Tractar-se d’una activitat comercial, amb preferència sobre la resta d’activitats 
subvencionables que es relacionen en l’apartat 4.2.1. d’aquestes clàusules 10 

Que el peticionari sigui una petita empresa comercial no pertanyent a cap grup 
d’empreses 10 

Existència d’un estudi de viabilitat del projecte assessorat per el Centre de 
Desenvolupament Empresarial  (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa 10 

No haver-se acollit a la convocatòria 2005 d’aquests ajuts 5 
 
Només seran subvencionables els projectes que obtinguin un mínim de 20 punts en la valoració 
anterior. 
 
4.6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2006. 
 
4.7. Documentació específica a presentar 
 
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. 
d’aquestes clàusules específiques, s’haurà d’adjuntar: 
 
• Llicència d’obertura de l’establiment. 
• Relació de despeses subvencionables fent-hi constar el concepte, el proveïdor i l’import 

exclòs IVA, i la justificació de les mateixes mitjançant originals dels documents 
comptables corresponents. 

• Document acreditatiu de l’ocupació del local: còpia de l’escriptura de propietat o del 
contracte d’arrendament, segons correspongui. 

• Document acreditatiu de pertànyer a un gremi o associació representativa del sector, 
d’acord al punt 4.2.i) d’aquestes clàusules. 

• Informe de viabilitat emès pel Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), en cas 
de voler justificar aquest criteri de prioritat. 

 
5. Suport a les activitats d’animació i promocions comercials organitzades per les 

associacions de comerciants dels carrers o barris 
 
5.1. Objecte del programa 
 
Promoure l’organització, per part de les associacions de comerciants territorials, d’actes i 
esdeveniments d’animació comercial i veïnal que tinguin per objectiu augmentar la 
concurrència de la zona comercial urbana en determinades dates (diades comercials, festes 
patronímiques, etc.) i donar més vivacitat a alguns barris, especialment del Nucli Antic. 
 
5.2. Beneficiaris dels ajuts 
 
- Associacions de comerciants de caràcter territorial que incloguin una representació 

significativa d’establiments dins del carrer o barri àmbit de l’actuació. 
 
- Entitats sense ànim de lucre que organitzin actuacions o esdeveniments de caràcter 

fonamentalment comercial i que incideixin de forma directa en l’animació dels eixos 
comercials de la ciutat. 

 
5.3. Conceptes subvencionables 
 
6.3.a) Despeses d’organització d’actes d’animació comercial i altres activitats destinades a 
l’atracció de públic a la zona comercial, com actuacions lúdiques, adornament de carrers, 
entreteniment dels infants, etc.  Inclou les despeses de comunicació i informació sobre l’acció, 
com ara la creació d’elements publicitaris comuns o accions de publicitat en ràdio i premsa. 
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6.3.b) Despeses d’organització de campanyes, sorteigs o promocions temporals adreçats als 
clients dels establiments de la zona comercial. Inclou les despeses de comunicació i difusió 
d’acompanyament. 
 
6.3.c) Despeses d’organització de fires, petits mercats temàtics o exposicions que es 
desenvolupin en la via pública i fomentin el flux de vianants a les zones comercials. 
 
Es consideren elegibles, als efectes d’aquest programa, les despeses ocasionades per 
activitats realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2006. 
 
5.4. Quantia dels ajuts 
 
S’atorgaran ajuts, a efectes d’aquest programa, per un import total conjunt de fins a 22.000,00 
€, que es faran efectius amb càrrec a la partida 622.3.489 del pressupost municipal de 2006. 
 
5.5. Criteris d’atorgament 
 
Per a l’atorgament dels ajuts i la determinació, en cada cas, del % de despesa elegible a 
subvencionar, s’avaluaran sobre un total de 100 punts els següents criteris, amb el barem que 
s’especifica: 
 
Criteri Puntuació
La qualitat del projecte presentat 30 
La qualitat de les accions programades en exercicis anteriors, segons la memòria 
anual, i els resultats obtinguts en termes d’atracció de públic 

20 

El grau d’implicació operativa i econòmica de l’entitat sol·licitant i dels 
comerciants de la zona d’actuació 

20 

Per a aquelles entitats que pertanyin a l’àmbit territorial objecte d’un pla de 
dinamització, el nivell de participació i col·laboració amb aquest i la coherència de 
l’acció amb l’estratègia general de dinamització de la zona. 

15 

El grau de densitat i de concentració comercial de l’espai d’actuació 15 
 
5.6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2006. 
 
5.7. Documentació específica a presentar 
 
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. 
d’aquestes clàusules, s’haurà d’adjuntar: 
 
• Resum d’indicadors sobre l’entitat sol·licitant: nombre d’associats, quota fixa i variable per 

associat, índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats desenvolupades, etc. 
 
6. Activitats de formació i difusió sobre temes relatius al sector comercial 
 
6.1. Objecte del programa 
 
Facilitar la millora competitiva del petit comerç urbà mitjançant el suport a les activitats de 
formació, investigació i difusió d’experiències i coneixements sobre aspectes generals del 
comerç. 
 
6.2. Beneficiaris dels ajuts 
 
Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre representatives d’interessos 
col·lectius del sector comercial, i els centres d’ensenyament públic que realitzin i difonguin 
treballs en matèria de comerç. 
 
6.3. Conceptes subvencionables 
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Es consideren subvencionables, als efectes d’aquest programa, els conceptes següents: 
 
6.3.a) Despeses d’organització de conferències, taules rodones, jornades i seminaris sobre 
temes referents a l’activitat comercial. Inclou també els serveis contractats a tercers que 
s’originin dels conceptes anteriors. 
 
6.3.b) Despeses d’organització d’actes de presentació de treballs i estudis d’investigació 
relatius a l’activitat comercial de la ciutat. 
 
6.3.c) Despeses d’organització de concursos que tinguin incidència en la projecció pública del 
comerç de la ciutat i en la millora particular dels establiments. 
 
El període elegible per a les actuacions anteriors serà entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre 
de 2006. 
 
6.4. Quantia dels ajuts 
 
Es destinarà per a aquest programa fins a un import màxim de 10.000,00 € per al conjunt de 
subvencions, que es faran efectius amb càrrec a la partida 622.3.489 del pressupost municipal 
de 2006. 
 
6.5. Criteris d’atorgament 
 

Per a l’atorgament de les subvencions s’estimaran els següents criteris, atorgant les 
subvencions per ordre d’acompliment dels mateixos segons el barem assignat sobre un total de 
100 punts: 

 
Criteri Puntuació
Que els continguts de l’activitat tinguin un interès general per a les petites i 
mitjanes empreses comercials detallistes 

40 

El nombre de participants a l’activitat en anys anteriors 20 
Qualitat de l’acció i dèficit d’actuacions similars en el municipi 20 
Rigor tècnic de la proposta presentada 10 
Nombre de potencials beneficiaris 10 

 
6.6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2006. 
 
6.7. Documentació específica a presentar 
 
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. 
d’aquestes clàusules, s’haurà d’adjuntar: 
 
• Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys 

anteriors, si és el cas. 
 
7. Ajuts per al foment del desenvolupament empresarial, el suport a la petita empresa i 

la difusió de la cultura emprenedora 
 
7.1. Objecte del programa 
 
L’objecte concret de les subvencions és la de promoure la cultura emprenedora i la creació de 
noves empreses, donant suport a la millora de la competitivitat i el desenvolupament del sector 
empresarial. 
 
7.2. Beneficiaris dels ajuts 
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Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions 
de promoció i difusió de la cultura emprenedora, així com accions formatives en aquest mateix 
camp. 
 
7.3. Conceptes subvencionables 
 
Despeses d’organització de conferències, taules rodones, jornades i seminaris sobre temes 
referents al desenvolupament empresarial. Inclou també els serveis contractats a tercers que 
s’originin dels conceptes anteriors. 
 
Seran subvencionables les activitats realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 
2006. 
 
7.4. Quantia dels ajuts 
 
L’Ajuntament destinarà a aquest tipus d’accions un pressupost màxim de 6.000,00 € per al 
conjunt de subvencions, amb càrrec a la partida 721.0.489 del pressupost municipal de 2006. 
 
7.5. Criteris d’atorgament 
 

Per a l’atorgament dels ajuts i la determinació, en cada cas, del % de despesa elegible a 
subvencionar, s’avaluaran sobre un total de 100 punts els següents criteris, amb el barem que 
s’especifica: 

 
Criteri Puntuació
Que els continguts de l’activitat tinguin un interès general per a les PIME, 
microempreses i persones interessades en desenvolupar el seu propi projecte 
empresarial 

40 

El cofinançament aportat pel propi sol·licitant 20 
La qualitat del programa de l’actuació 20 
El nombre de participants a l’activitat en anys anteriors, si és el cas 15 
Nombre de potencials beneficiaris de l’activitat 5 

 
7.6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2006. 
 
7.7. Documentació específica a presentar 
 
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. 
d’aquestes clàusules, s’haurà d’adjuntar: 
 
• Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys 

anteriors, si és el cas. 
 
8. Foment de la societat de la informació i les noves tecnologies 
 
8.1. Objecte del programa 
 
L’objecte concret de les subvencions és la de promoure la difusió i implantació de l’ús de les 
noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i d’aquelles accions de formació en 
aquest àmbit. 
 
8.2. Beneficiaris dels ajuts 
 
Poden ser beneficiàries dels ajuts: 
 
- Les persones físiques o entitats sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions de 

promoció i difusió de les TIC. 
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- Els centres d’ensenyament, públic o privat, que organitzin accions de formació en aquest 

camp o que col·laborin en els programes de formació en TIC que organitza l’Ajuntament 
de Manresa. 

 
8.3. Conceptes subvencionables 
 

Als efectes d’aquesta convocatòria, es consideren subvencionables les despeses ocasionades 
per les següents actuacions: 

 
8.3.a) Organització de conferències, taules rodones, jornades i seminaris sobre temes 
referents al desenvolupament de les TIC i d’intercanvi d’experiències en aquest camp. Inclou 
també els serveis contractats a tercers que s’originin dels conceptes anteriors. 
 
8.3.b) Organització de cursos i programes de formació per a la difusió, coneixement i ús de 
les TIC entre la població en general. 
 
8.3.c) Accions de formació i sensibilització del sector empresarial per a promoure l’adaptació 
a les TIC de les empreses locals i els seus treballadors. 
 
8.3.d) Accions de difusió adreçats a la societat en general i als sectors educatius per a 
promoure l’ús de les TIC. 
 
El període elegible per als conceptes anteriors és entre 1 de gener i 31 de desembre de 2006. 
 
8.4. Quantia dels ajuts 
 
Es destinarà per a aquest programa fins a un import màxim total de 15.000,00 € per al conjunt 
de subvencions, que es faran efectius amb càrrec a la partida 541.1.489 del pressupost 
municipal 2006. 
 
8.5. Criteris d’atorgament 
 
Per a l’atorgament dels ajuts i la determinació, en cada cas, del % de despesa elegible a 
subvencionar, s’avaluaran sobre un total de 100 punts els següents criteris, amb el barem que 
s’especifica: 
 
Criteri Puntuació
Interès general de l’actuació per a la ciutat i el desenvolupament de les TIC 25 
El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi / originalitat i innovació del projecte 20 
El nombre potencial de destinataris de l’acció 20 
La qualitat del projecte i les seves possibilitats de continuïtat futura 15 
El nombre de participants a l’activitat en anys anteriors, si és el cas 10 
Rigor tècnic, qualitat i originalitat del projecte presentat 10 

 
8.6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2006. 
 
8.7. Documentació específica a presentar 
 
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. 
d’aquestes clàusules, s’haurà d’adjuntar: 
 
• Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys 

anteriors, si és el cas. 
 
9. Ajuts per al suport de les activitats de promoció turística de la ciutat i de suport al 

sector turístic local 
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9.1. Objecte del programa 
 
Contribuir al desenvolupament del sector turístic local i el foment d’accions que millorin la 
projecció exterior de la ciutat, amb l’objectiu d’incrementar els fluxos de visitants com a factor 
de dinamització de l’activitat econòmica. 
 
9.2. Beneficiaris dels ajuts 
 
Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre, gremis o associacions 
directament vinculades al sector turístic local que organitzin accions dirigides a l’atracció de 
visitants i la difusió exterior del patrimoni arquitectònic, cultural, gastronòmic o lúdic de la ciutat. 
 
9.3. Conceptes subvencionables 
 
Són subvencionables els conceptes següents: 
 
9.3.a) Despeses ocasionades per l’organització d’activitats o esdeveniments de caràcter 
cultural, gastronòmic o lúdic que afavoreixin els recursos turístics i l’atractiu de la ciutat. 
 
9.3.b) Despeses de difusió del patrimoni, festes i tradicions de Manresa que influeixin 
directament en la captació de visitants. 
 
9.3.c) Despeses d’organització d’accions formatives i intercanvi d’experiències sobre 
aspectes d’interès per al sector turístic, i que incideixin en la millora competitiva de les 
empreses del sector. 
 
Les activitats hauran de realitzar-se entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2006. 
 
9.4. Quantia dels ajuts 
 
L’Ajuntament destinarà al finançament dels conceptes anteriors fins a un import màxim de 
1.500,00 €, per al total de subvencions, que es faran efectius amb càrrec a la partida 751.0.489 
del pressupost municipal de l’exercici 2006. 
 
9.5. Criteris d’atorgament 
 
Per a l’atorgament de les subvencions es valoraran, sobre una puntuació màxima de 100, els 
criteris següents, d’acord al barem que s’especifica: 
 
Criteri Puntuació
Interès general per al sector turístic i la projecció exterior de la ciutat 30 
Nombre de destinataris potencials del programa 20 
Qualitat del projecte presentat 20 
Grau d’implicació dels agents privats del sector en l’organització i finançament de 
l’acció 

20 

Rigor tècnic, qualitat i originalitat del projecte presentat 10 
 
9.6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2006. 
 
9.7. Documentació específica a presentar 
 
A l’escrit de sol·licitud, i juntament amb la resta de documentació descrita en l’apartat 1.5. 
d’aquestes clàusules, s’haurà d’adjuntar: 
 
• Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys 

anteriors, si és el cas. 
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El senyor Camprubí i Duocastella diu que les clàusules per a l'atorgament de 
subvencions en matèria de desenvolupament local per al 2006 són bastant semblants a 
les clàusules del 2005. Precisament l'any 2005 ha estat el primer que s'ha aplicat el nou 
procediment per atorgar subvencions i, per tant, s'ha hagut de fer alguns ajustaments, 
tant en el procediment com en l'atorgament. Quant al contingut de les clàusules, 
cadascuna de les regidories explicarà en detall la part que els hi afecta, però 
concretament la regidoria de Desenvolupament local continua apostant en la línia de 
subvencions per la implementació de nous establiments en el nucli antic i  implementació 
i modernització del comerç. Es pot informar que l'any 2005 s'han triplicat els ajuts 
respecte el 2004, i per tant, s'entén que és una bona mesura per ajudar o motivar als 
comerços del barri antic a modernitzar-se o actualitzar-se. Per tant, aquesta línia d'ajuts 
continuarà igual i es dota inicialment amb 30.000€, tot i que tenint en compte l'evolució 
del pressupost d'anys anteriors, es preveu que aquesta partida es pugui ampliar.  
 
Es continua també amb  la  línia de suport a les activitats d'animació i promoció 
comercials,  organitzades per les associacions de comerciants dels diferents carrers de 
Manresa. Respecte aquest punt, el darrer any es va ajudar els botiguers del carrer 
Barcelona, el carrer Sobrerroca, el carrer Sant Miquel, el carrer del Born. Aquesta partida 
es dota de 22.000 €.  
 
També se seguirà amb el Programa de formació i difusió, sobretot en temes de formació 
en el sector comercial, i finalment, el darrer programa fa referència als programes del 
foment de la cultura emprenedora i el desenvolupament empresarial. Aquest últim és un 
programa petit, però que dobla l'import de la seva partida respecte l'any 2005 i queda 
amb una dotació de 6.000 €, ja que s'ha observat que comencen a sorgir noves 
iniciatives associatives al voltant de la cultura emprenedora.  
 
En l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació es continua apostant pels 
programes del foment de l'estat de la informació i les noves tecnologies, a partir de 
programes de difusió i formació, i en l'àmbit del turisme, també el suport a les activitats de 
promoció turística de la ciutat i al sector turístic local.  
 
El conjunt dels diferents programes està dotat amb 84.500 €. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 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 
 
 En el coneixement d'aquest punt  s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde. 
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4.1.1 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE 
L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL.  SECTORS EST. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 10 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per part de la Secció de Planejament i Informació d’aquest Ajuntament, s’ha redactat 
un avanç de planejament de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 
SECTORS EST. 
 
L’àmbit de la modificació puntual comprèn un conjunt de sectors en sòl urbanitzable 
delimitat i sòl urbanitzable no delimitat situats a l’est del nucli urbà de Manresa, que 
limita al nord amb barri de Les Cots i el polígon d’actuació urbanística Pujada Roja, a 
l’oest amb la futura avinguda dels Països Catalans, a l’est amb la carretera C-55 ronda 
est de Manresa, i al sud amb sector dels Trullols. 
 
Els redactors del document consideren oportú i convenient modificar el Pla General en 
aquest sector per diferents motius:  
 
• Augmentar l’edificabilitat d’aquells sectors més adients per crear un model de 

ciutat més compacta. Aquest augment es destinarà a habitatge protegit.  
• Augmentar la densitat dels sectors per adequar la dimensió dels habitatges a les 

noves realitats i als augments d’edificabilitat esmentats. 
• Eliminar l’impacte que el pas de les línies d’alta tensió aèries provocarien en els 

futurs sectors residencials, proposant-ne el seu trasllat. 
 
L'article 94.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, disposa que "la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació". 
 
L’article 83 d’aquest Text refós, regula la tramitació dels plans d’ordenació urbanística 
municipal, estructurant-se en l’aprovació inicial, provisional i definitiva, i sense 
esmentar els “avanços de planejament”, que es recollien en l’article 125 del Reglament 
de Planejament urbanístic (Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny). En el Decret 
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme, tampoc s’esmenta com a tràmit preceptiu, la formulació i 
informació pública dels avanços de planejament. 
 
Malgrat l’anterior, l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, dins el capítol que 
recull els principis generals de l’actuació urbanística, preveu el principi de publicitat i 
participació en els processos de planejament i gestió urbanística. En concret, l’apartat 
1r disposa: 

1.  Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació 
de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 

Per tant, la convocatòria pública dels treballs d’elaboració quan aquests treballs hagin 
adquirit el suficient grau de desenvolupament que permeti formular els criteris, 
objectius i solucions generals del planejament, s’emmarca perfectament i afavoreix el 
principi general que inspira tots els processos de planejament i de gestió, com és el 
d’informació i participació ciutadana. 
 



 26

Les convocatòries d’informació pública, en els processos de planejament, 
s’estableixen en el termini d’un mes (art. 83.4 en els plans generals d’ordenació i 
planejament derivat; 81.2 en els plans directors urbanístics; també les normes de 
planejament urbanístic, article 83.4 per remissió de l’article 82.2, tots del Text refós). 
 
D’acord amb l’article 3.4 del Decret  287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, el termini 
d’informació es computa des de la darrera publicació obligatòria. En el supòsit de 
modificació puntual de plans d’ordenació urbanística municipal, n’hi ha prou amb 
inserir l’edicte en un dels diaris de més divulgació, a més del diari o butlletí oficial que 
correspongui (art. 3.2.1 del Reglament). 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme 
 
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 
 
A C O R D S 
 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. SECTORS EST 
redactat pels serveis tècnics de planejament d’aquest Ajuntament, a l’empara del que 
disposa l’article 8.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que dins del termini d’ UN MES, comptat a 
partir de l'endemà de la darrera publicació del present l’anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, i en un dels diaris de més divulgació, puguin presentar-se per part de 
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, 
altres alternatives de planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord, així mateix, en els mitjans locals de comunicació ". 
 
 
La senyora Mas i Pintó diu que el Pla General de l'any 1997 fixava com a sectors de 
creixement de la ciutat dues àrees bàsiques. Per una banda, tot el sector nord, i per 
l'altra, tot el sector est. Respecte el sector nord, es configura a través d'una sèrie 
d'àrees que en els darrers anys s'han anat desenvolupant o estan en procés de 
desenvolupament, com pot ser Bases de Manresa, la Parada i Concòrdia, i ara, 
s'escau fixar el creixement de Manresa a partir del desenvolupament de l'àmbit del 
sector est, dels sectors que configuren l'àmbit est. Aquest àmbit es caracteritza perquè 
té molt bones condicions per possibilitar el creixement. Es tracta d'un àmbit 
relativament pla, molt proper a uns sectors consolidats, però perfectament definits per 
aquests i per la ronda, però té un problema principal que consisteix en el fet que les 
línies elèctriques condicionen, de nord a sud, tot el seu  traçat. 
 
Paral.lelament, en aquests moments, a diferència de l'any 1997, es disposa d'un nou 
marc,  definit per una banda, per una nova llei d'Urbanisme, en concret, la Llei 2/2002 i 
sobretot, per la llei que la modifica, la Llei 10/2005, que fixa noves directrius quant als 
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creixements de la ciutat, quant a les possibilitats de determinació de percentatges 
d'habitatge públic, sobretot encaminades per seguir un creixement sostenible de les 
ciutats. I, a la vegada,  es disposa de tots els estudis que s'han fet en relació al Pla 
director, i més concretament, amb les possibilitats de creixement del Pla de Bages. 
 
A través d'aquest nou marc, d'aquests paràmetres que fixen el nou marc, es planteja la 
necessitat d'adequar l'àmbit màxim de creixement de la ciutat, és a dir, l'àmbit en el 
qual s'ha de concentrar el creixement de la ciutat en els propers anys, a partir de tres 
determinacions: per una banda, cal constatar l'adequació dels paràmetres que el Pla 
general fixa per tots els sectors que integren aquest àmbit; per altra banda, cal 
determinar les possibilitats de què es disposa de plantejar un trasllat d'aquestes línies, 
i finalment, cal efectuar una primera hipòtesi d'ordenació d'aquest sector de tal manera 
que la partició en diferents sectors, en diferents àmbits, no malmeti l'ordenació global 
d'aquesta àrea.  
La modificació que en aquests moments es planteja parteix d'un objectiu principal: 
establir les bases per tal que el seu desenvolupament futur doni resposta a les 
previsions de creixement que determina els estudis en els quals es basa el Pla 
director, i sobretot, doni una resposta adequada d'acord amb els paràmetres que fixa 
la Llei d'Urbanisme.  
 
L'àmbit de la modificació abasta una extensa superfície. Es tracta d'una superfície 
d'uns 700.000 m², que engloba 6 Plans parcials, és a dir, sectors delimitats; i 3 sectors 
no delimitats o que anteriorment s'anomenaven Programes d'actuació urbanística. 
Segons el Pla General de 1997, en aquests àmbits es fixa una edificabilitat entorn del 
0.5 a 0.8 m² de sostre per m² de sòl, i una densitat que va dels 35 als 55 
habitatges/hectàrea. Si aquests paràmetres es comparen amb àmbits actualment en 
desenvolupament, com pot ser Bases de Manresa o la Parada, es comprovarà que es 
tracta de paràmetres que suposen una baixa ocupació de sòl i sobretot un menor 
nombre d'habitatges. Per aquest motiu es planteja com a objectius de la modificació , 
en base a possibilitar que aquest desenvolupament doni una resposta adequada als 
creixements que es plantegen per un futur immediat, els següents: 
 
En primer lloc, la necessitat d'un ajust de l'edificabilitat incrementant la que hi havia 
establerta, i anteriorment citada del 0.5 - 0.8, en funció, no d'un nombre arbitrari, sinó 
precisament en funció d'aquesta ordenació que ve determinada per analitzar la 
capacitat portant del sòl. Aquest augment de l'edificabilitat té com objecte procurar un 
increment del percentatge fixat per la Llei, com a mínim del 20%, ja que es preveu que 
aquest increment de l'edificabilitat es destini únicament i exclusivament a habitatge 
protegit.  
 
En segon lloc, la modificació planteja un ajust a la densitat amb la finalitat d'adequar 
les previsions del Pla general a la realitat actual, determinada per una progressiva 
disminució de la superfície dels habitatges degut principalment a nous models 
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d'estructura familiar, però també degut a la incidència que la previsió d'habitatge 
protegit que fixa la Llei comporta, atès que la dimensió de l'habitatge protegit es fixa 
prèviament. 
 
En tercer lloc, la modificació planteja proposar fórmules de finançament que possibilitin 
el trasllat de les línies elèctriques que en aquests moments coarten el 
desenvolupament d'aquest sector. 
 
Pel conjunt de motius exposats i per la convicció que aquesta modificació s'adequa al 
nou marc legislatiu que fixa la nova Llei d'Urbanisme, es demana el vot favorable. 
  
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el dictamen que es presenta a aprovació 
transforma radicalment el que s'estableix i el que es va aprovar en el Pla General 
d'Ordenació Urbana l'any 1997.  La transformació es deu al fet de tractar-se d'un àmbit 
de creixement de la ciutat amb un impacte molt important.  
 
Des del GMPPC es considera que el dictamen no es pot considerar una modificació 
d'un Pla parcial d'un sector reduït o concret, sinó que es planteja un canvi 
substancialment molt més important.  
 
Quan es tracta d'una modificació d'un Pla general d'Ordenació Urbana, com és el cas, 
s'hauria de partir d'una base de consens del què es vol portar a terme i de quin tipus 
de ciutat es vol. Aquest és el primer paràmetre que caldria definir diàfanament: quin 
creixement es vol per la ciutat de Manresa en un termini de 10,15 o 20 anys? I si 
aquest creixement ha de ser el resultat dels estudis d'un Pla director o per decisió dels 
regidors escollits democràticament per la ciutadania.  
 
Des del GMPPC s'està en desacord amb l'actuació unilateral portada a terme des de 
l'equip de govern, amb el suport únic i legítim  de la seva majoria, ja que al tractar-se 
d'una qüestió estratègica de la ciutat s'hauria d'haver comptat amb el consens i 
s'hauria d'haver plantejat des del principi a tots els grups municipals de quina manera 
s'hauria de transformar el PGOU.  
 
Tot i que la  modificació presentada recull elements positius,  com el trasllat de les 
línies elèctriques, des del GMPPC no es creu necessari el tipus de transformació 
plantejat; i quan  des de l'equip de govern es parla de fer una ciutat més compacta i 
més sostenible, no s'entén com es pot concebre la sostenibilitat amb un creixement a 
l'alçada i augmentant el paràmetre de l'edificabilitat del 0.5 al 0.8. Tampoc no es 
concep que el pla presentat no determini les classes d'equipaments que 
s'incorporaran.  
 
Una vegada observat i constatat com queda el PGOU, s'hauria de plantejar la 
possibilitat d'iniciar l'ampliació, modificació o reestructuració de l'actual Pla General 
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d'Ordenació Urbana de la ciutat de Manresa. Des del GMPPC es considera necessari 
plantejar amb antelació quin tipus de creixement es vol per la ciutat, ja que una vegada 
realitzada la modificació del Pla general que avui es porta a aprovació, resta 
pràcticament exhaurida la seva vessant transformadora, independentment dels 
desenvolupaments que s'hagin de portar a terme. Per tant, es planteja començar a 
treballar en la revisió del PGOU, i treballar per intentar a arribar a consens i acords 
sobre aquells aspectes  urbanístics, sobre aquelles bases  que haurien d'establir-se i 
respectar-se amb independència dels partits que governin i les majories que 
s'estableixin.  Per tot això, votaran en contra d'aquest dictamen. 
 
El senyor Vives i Portell diu que abans de començar a exposar la posició del GMCiU  
respecte al dictamen presentat, voldria expressar un agraïment a l'equip de govern ja 
que es tractava d'un dictamen que podia haver anat al ple del mes de novembre i no 
va ser així, justament perquè des del GMCiU es va demanar al senyor president de 
poder estudiar-lo amb més tranquil.litat, ja que es considerava un tema que mereixia el 
seu temps per copsar la dimensió de la modificació. 
 
Tot i que evidentment s'hauria de fer un estudi molt més acurat del que pot arribar a 
suposar la modificació plantejada, s'ha pogut fer un esborrany sobre les qüestions que 
des del GMCiU semblen més importants en relació a la modificació.  
 
És evident que la ciutat de Manresa  ha canviat molt respecte l'any 1997. Ha canviat 
molt en la seva fesomia i a canviat molt, més del que es podia suposar i de forma 
accelerada, pel que fa a les seves necessitats i pel que fa a la seva projecció de futur. 
L'any 1997 es concebia com una ciutat amb regressió demogràfica, i ara se sap que 
és una ciutat amb creixement demogràfic. L'any 1997 no es tenia gaire clar cap on 
s'eixamplaria el país, i ara es té bastant clar, entre d'altres coses, perquè moltes 
persones s'estan desplaçant a viure a Manresa, a viure al Pla de Bages. Per tant, allò 
que l'any 1997 podia semblar il·lusori, molt llunyà, ara està aquí; i és una realitat que 
s'ha d'assumir. Per tant, des d'aquesta perspectiva es comprèn la preocupació de 
l'equip de Govern, i es pot fer extensiu a tot l'Ajuntament, a posar al dia  les eines de 
què es disposa per tal d'afrontar aquell fenomen. És un fenomen sobre el qual  es pot 
incidir amb més o menys mesura, però que ve donat i que no es pot evitar ja que és 
una realitat, és un fet.  
 
Com afrontar des de l'Ajuntament el fenomen del creixement? És cert, tal com ha 
manifestat el senyor Javaloyes, que el més important és tenir clar quin model de ciutat 
es vol, cap on es vol anar i fins on es vol arribar. En el transcurs dels últims mesos, 
tots els membres del consistori s'han formulat aquestes preguntes de manera 
reiterada. Quan algú parlava, en un moment determinat, que Manresa havia d'arribar 
l'any 2020 a 140.000 habitants, els membres plenaris manifestaven que no s'havia 
d'arribar a aquella xifra. Els motius que conduïen a respondre que no a un creixement 
tant ràpid passaven per: l'estructura de la pròpia ciutat, de quina manera es podia fer 
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créixer els recursos i els serveis. Per tant, semblava que l'horitzó de 140.000 habitants 
per l'any 2020 no s'ajustava a allò que la ciutat havia de ser.  
 
Així, més que saber com es vol que sigui la ciutat, per la negació, se sap com no es 
vol que sigui, i això implica que hi ha un cert consens entre tots, de més o menys cap 
on es pot arribar, i després es pot  debatre si la ciutat ha de tenir 90.000 habitants, 
n'ha de tenir 100.000 o 110.000 habitants. Aquest és un debat molt diferent. I 
evidentment, darrera d'aquest debat hi ha un debat més important, que és el de detall 
o detalls; és a dir, com es vol que sigui.  
 
Arribat a aquest punt, s'entén que la modificació té molta importància. És cert que 
existeix un marc legal, tal com deia la senyora Mas, en relació a la nova Llei 
d'Urbanisme, la qual estableix uns paràmetres en un sentit determinat, però també és 
veritat que l'Ajuntament, respectant absolutament aquest marc legal, té la capacitat  de 
poder prendre decisions en relació a com es vol que la ciutat evolucioni 
urbanísticament. Per tant, el Pla General de 1997, si no s'hagués volgut tocar, es 
podria mantenir i no s'estaria infringint cap norma. No obstant això, és lògic que es 
modifiqui en funció de les noves necessitats que té la ciutat. Per tant, des del GMCiU 
s'entén que es plantegin clarament dues qüestions que són importants. En primer lloc, 
que s'incrementi l'edificabilitat ja que evidentment la densitat edificable en la zona 
afectada sortia una mitjana bastant baixa, i això és una evidència i s'ha de ser realista; 
és a dir, que s'ha de veure les possibilitats reals de poder tirar endavant un projecte 
d'urbanització d'un sector com el que es tracta fent-hi venir inversors, i també s'ha de 
tenir clar quin és el preu del sòl en aquest país, i en aquesta ciutat, i com repercuteix 
en els edificis i de quina forma, al final, és factible perquè pugui ser realitzable.  
 
En segon lloc, el tema de l'habitatge protegit. Des del GMCiU s'entén que s'ha de 
construir habitatge protegit a la ciutat ja que és clar que tal com evolucionen les 
necessitats de la ciutadania, cada cop hi ha més demanda d'aquest tipus d'habitatge i 
cada cop hi ha més persones que realment el necessiten,  ja no és que el vulguin o no 
el vulguin, o que sigui un desig més o menys capriciós, sinó que realment es tracta 
d'un qüestió de necessitat. Una altra qüestió són els percentatges. En el dictamen 
s'expressen que el 100% de l'increment de l'edificabilitat en aquest sector anirà 
destinat a habitatge protegit o consorciat. I en aquest punt és on el GMCiU discrepa. Si 
s'entén que Manresa necessita una quantitat determinada d'habitatge protegit, pot ser 
que s'hi arribi o no; una qüestió diferent  és que per arribar-hi s'inclogui una quantitat 
enorme d'habitatge protegit en aquesta zona; i és una quantitat enorme tal com 
s'evidencia dels càlculs de l'increment d'edificabilitat respecte a la que hi havia l'any 
1997 en aquesta zona, reduint el nombre dels metres quadrats de mitjana  pels 
habitatges que podrien arribar a haver-hi ara respecte el 1997, es passaria d'uns 2.900 
habitatges a uns 4.900. Amb aquesta modificació s'incrementaria en 2.000 habitatges 
respecte als que hi hauria si s'apliqués el Pla del 1997. I si aquest increment es 
destina íntegrament a l'habitatge protegit, significa 2.000 habitatges protegits.  
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Des del GMCiU s'entén que aquestes xifres impliquen un percentatge molt gran 
respecte la totalitat, i així mateix, s'entén que s'hauria de buscar una ciutat molt 
harmònica des del punt de vista de la redistribució de les rendes. És a dir, que es 
tingués una ciutat que fos harmònica des del punt de vista sociològic. Per tant, es 
considera que situar 2.000 habitatges protegits en un volum de 4.900 i en 700.000 m² 
és un impacte molt gran, i per tant, seria més adequat, no deixar de construir 2.000 
habitatges si es necessiten, sinó tractar de repartir-los d'una altra manera i no situar-
los en una zona concreta de la ciutat. I aquest punt s'ha de relacionar amb 
l'edificabilitat. Una ciutat compacte, una ciutat sostenible, una ciutat on se substitueix 
allò que era el model de la ciutat-jardí del 1997, la ciutat de la casa i l'hort, la ciutat de 
la casa unifamiliar, per una ciutat més compacta, és a dir, blocs plurifamiliars, més alts 
i grans, que puguin encabir més habitatge, i per tant, es substitueix el model de ciutat 
extensiva pel model de ciutat més compacte.  
 
Es pot entendre que el model de ciutat extensiva no sigui de rebut en aquest cas, més 
enllà dels plantejaments idíl·lics, estètics o urbanístics, que es puguin tenir sobre 
aquest tema, però estaria bé poder mantenir un cert equilibri. De fet, en altres llocs de 
la ciutat s'ha establert aquest equilibri. Es pot discrepar sobre la volumetria, si 
agradava més o menys, però el cas de Bases de Manresa és un cas en què s'han 
pogut alternar diverses tipologies d'edifici, s'ha fet i encara s'està fent a la Parada, amb 
diverses tipologies d'edificis i també amb habitatge protegit, i per tant, s'entendria, que 
en aquest cas tampoc s'hauria de renunciar a aquest model pensant en el fet de 
disposar d'un ciutat harmònica; i harmònica no significa igual; és a dir, que no s'està 
proposant una ciutat avorrida, una ciutat que es repeteixi sistemàticament, però sí una 
ciutat que tingui harmonia. I  per tant, si s'ha de respectar aquestes dues qüestions 
també s'entén que s'hauria de revisar el coeficient una mica a la baixa.  
 
Esta clar que hi ha un aspecte molt positiu del dictamen presentat: el fet de desplaçar 
la línia d'alta tensió. Aquest és un repte que la ciutat va haver d'assumir fa bastants 
anys, amb un govern anterior, i en que es van haver de pagar molts diners, i tan de bo 
ara no costi tant el fet de poder convèncer a les companyies que facin aquest esforç. 
Però en tot cas és important que es faci això ja que constitueix una frontera al 
creixement de la ciutat. 
 
Des del GMCiU, tot i destacar aspectes positius d'aquesta modificació, tot i entendre 
que calia entomar aquesta qüestió,  perquè tenen una realitat que està aquí i l'han de 
saber atacar, entenen que els plantejaments que han destacat també són prou 
acceptables i per això votaran en contra del dictamen. 
 
La senyora Mas i Pintó diu que respecte a les aportacions del senyor Javaloyes és 
lògic que es plantegi si és necessària una revisió o una modificació. En principi l'àmbit 
de la modificació és tan gran, que possiblement algú pot pensar que no es tracti d'una 
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cosa que sigui tema de modificació, i per aquest motiu, convé fonamentar l'adopció 
d'una modificació a partir de la legislació. Així, l'article 93 de la Llei d'Urbanisme sobre 
quan s'ha de plantejar una revisió diu: "Es plantejarà una revisió quan existeixin 
disfuncions entre les disposicions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i les 
necessitats reals de sòl per a crear habitatges o per establir activitats econòmiques". 
En aquest no existeix una disfunció tal com planteja la Llei d'Urbanisme, ja que no es 
qualifica nou sòl, sinó que l'única cosa que es fa és ajustar uns paràmetres d'un sòl 
que ja està qualificat; i per tant, s'escau perfectament la modificació.  
 
Així mateix, el senyor Javaloyes plantejava que un increment de població implica un 
increment de les necessitats d'espais públics, i efectivament és així; però la mateixa 
Llei d'Urbanisme ja estableix els mecanismes pels quals es pugui compensar una cosa 
amb l'altra. En la mateixa secció de la Llei, en l'article següent, s'estableix què cal fer 
quan s'incrementa l'edificabilitat i què cal fer quan s'incrementa la densitat, que són els 
dos paràmetres que en aquest cas la modificació planteja. Fixa exactament quin és 
l'increment d'equipaments i de zones verdes que en un i altre cas cal definir. Per tant, 
si la Llei d'Urbanisme dóna aquest marc, la modificació està ben plantejada.  
 
No obstant això, la senyora Mas diu que està d'acord amb el fet que aquest tipus de 
modificació potser hagués requerit un consens amb el conjunt de grups municipals de 
l'Ajuntament; però també s'ha d'entendre que en aquests moments l'única cosa que es 
planteja és un avanç de planejament, en el qual encara no s'ha definit cap classe de 
paràmetre. S'estableixen una sèrie d'objectius i el senyor Javaloyes hauria de convenir 
que el sòl del què es disposa és escàs, i per tant, donades les perspectives de 
creixement, no es diu si es vol créixer o no, sinó que des del punt de vista de 
planejament l'única cosa que es fixa són les pautes perquè aquest creixement sigui el 
més ordenat i el més favorable possible en l'actualitat. Per aquest motiu i pel fet que es 
tracta d'una modificació en la qual és necessari un consens, s'emplaça als membres 
del consistori a discutir aquesta modificació, no tan sols a partir d'aquests paràmetres, 
és a dir, de discutir si és posa un 0.5, un 0.6 , un 0.7 o un 0.8, sinó a través del què 
suposa la modificació d'aquests paràmetres en la futura ordenació. Aquest és un tema 
que s'ha de recalcar. La modificació evidentment no plantejarà cap ordenació; és a dir, 
que plantejarà el mateix que ara, que és definir una disposició d'espais públics de tal 
manera que el desenvolupament parcial dels sectors asseguri que s'aconseguiran els 
equipaments que es necessiten, amb la dimensió que els necessiten, donat que els 
sectors que planteja el Pla general i que no es modificaran són molt reduïts, de 
vegades, per aconseguir un àmbit, per exemple, d'una escola s'ha de desenvolupar 
dos sectors, i el que no pot ser és que un sector plantegi amb una banda i l'altra amb 
una altra, sinó que convé que actuïn d'una manera coordinada. Però, en qualsevol 
cas, l'ordenació és una competència dels plans parcials. La modificació només 
planteja uns paràmetres, i això és una cosa molt abstracte. I,  reprenent el que deia el 
senyor Vives, a partir d'aquests paràmetres es poden plantejar diferents tipologies 
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d'edificació, és a dir, que la modificació no plantejarà que tot hagin de ser edificis 
plurifamiliars amb jardí, amb piscina, sinó que es definiran una sèrie d'objectius bàsics.  
 
Sobre el percentatge d'habitatge protegit cal dir que la modificació planteja que 
l'increment de l'edificabilitat  vagi per habitatge protegit ja que s'aconsegueix fixar un 
nou aprofitament dins d'un terreny; i , en principi, l'equilibri entre beneficis i càrregues 
s'hauria assolit amb els paràmetres del Pla general. Per tant, no hi hauria d'haver un 
increment d'edificabilitat, però precisament perquè, malgrat que la Llei d'Urbanisme 
planteja que el 20% d'habitatge protegit és un mínim, que pot ser més gran en els 
diferents plans parcials, i per tant, cal interpretar-lo com a màxim, i per tant, l'increment 
d'habitatge protegit és factible definir-lo a partir d'aquest increment de l'edificabilitat, 
que en qualsevol cas, són increments molt reduïts, sobre els quals encara no s'ha 
parlat perquè s'està en una fase molt embrionària, però tampoc són increments molt 
substancials.  
 
En qualsevol cas, l'habitatge protegit i el concertat és un tema sobre el qual és 
necessari treballar ja que és una realitat que cada vegada es farà més evident.  
 
El que pretén la nova legislació és aconseguir que qualsevol ciutadà tingui dret a un 
cert habitatge, i això és molt difícil definir-ho únicament a través d'un percentatge, i en 
concret d'un percentatge del 20%.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que ja entenen que no estan fent cap al.legalitat 
total i que l'Ajuntament ajusta la seva actuació a la llei. No obstant això, el GMPPC no 
està d'acord amb la idea, proposada pel govern, que estableix que el dictamen 
proposat pretén fer una ordenació del Pla general. Des del GMPPC es té la convicció i 
la fermesa que es tracta d'una transformació total del Pla  general. Per tant, tot i que 
es compleixen els manaments de la llei, no deixa de ser una transformació total del Pla 
general, d'un sector importantíssim de la ciutat.   
 
El GMPPC entén que és necessari l'accés a l'habitatge digne, motiu que ha servit de 
fonament al govern de la ciutat per augmentar el nombre d'habitatge protegit o 
concertat.  No obstant això, l'habitatge digne que és menester, és aquell que té una 
superfície de 40, 55 o 60 m² per tal que una parella pugui independitzar-se i viure? 
Evidentment perquè una parella pugui independitzar-se, la resposta és sí, però, per  
què pugui tenir una família? Si no hi ha més espai també.  
 
Un altre aspecte a considerar referent a la intervenció de la senyora Mas és l'apunt 
que diu que mitjançant el dictamen presentat només s'estableixen unes pautes de 
creixement i d'ordenació, i els aspectes de detall es consensuaran amb el conjunt de 
grups municipals. Des del GMPPC es considera que hagués estat millor haver aprovat 
el dictamen des d'una base consensual i de diàleg, i no tal com s'ha fet  d'aprovar 
unilateralment el dictamen i llavors proposar els aspectes de detall. Per tant,  aprofitant 
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que l'equip de govern ha proposat de tractar el tema conjuntament amb els diferents 
grups municipals, i prenent en consideració si hi ha necessitat d'aprovar el dictamen 
en aquest ple, en aquests moments i aquest mes,  es proposa que es retiri el dictamen 
presentat, i es parli del tema amb els diferents grups municipals per tal de presentar un 
dictamen de modificació sòlid i que compti amb el consens més gran possible.    
 
El senyor Vives i Portell diu que tot i entendre el sentit de la intervenció de la senyora 
Mas, és necessari analitzar alguns dels punts tractats. Així, la senyora Mas ha dit que 
en el futur es concretaria l'abstracció, les línies o el marc, objecte del dictamen; però 
en el propi dictamen, en el punt vuitè, es diu: "la necessitat de definir un model 
d'ordenació de ciutat compacte, no dispersa, amb unes tipologies edificatòries 
residencials, de bloc, de plurihabitatges, defugint models de baixa densitat 
d'unihabitatge poc integrats a la trama urbana". I la presència del verb "defugint" marca 
exclusió, o almenys una certa exclusió. Per tant, en un dels objectius plantejats en un 
dictamen que pretén establir un marc, una abstracció, s'acaba concretant un aspecte 
bastant concret. Per tant,  tot i la possibilitat de poder incloure, en el futur, diverses 
tipologies, de moment, en el primer desideràtum del dictamen, no s'inclou una de les 
tipologies ja  que es considera que no s'adequa a allò que es vol que sigui la ciutat. 
 
Així mateix, un altre dels objectius del dictamen diu: "la necessitat d'adequar la 
dimensió dels habitatges per trobar un equilibri entre l'edificabilitat i la densitat 
definides en el Planejament i adaptar-se a superfícies de l'habitatge que estiguin 
d'acord amb les necessitats dels nous models d'unitat familiar i/o convivència existents 
a la societat actual. És cert que hi ha models diferents de l'any 1997, és cert que hi ha 
necessitats diferents de l'any 1997, però sobretot el que és veritat és que hi ha preus 
diferents de l'any 1997. Per tant, la pressió que hi ha des del punt de vista immobiliari 
és molt diferent a la de l'any 1997. I aquesta és una de les qüestions que és rellevant o 
evident tot i que no es faci explícita. És necessari ser clar: hi ha uns models de família 
o d'opció de vida diferents de l'any 1997 i que evidentment es poden adequar a aquest 
tipus d'habitatge, a l'habitatge de 40 o 50 m², evidentment, però també es dóna un 
context on l'índex de natalitat creix i en què les famílies ja no són dos, sinó que les 
famílies tendeixen ja a tornar a tenir fills, i això té com a conseqüència que aquest 
tipus d'habitatges estan subjectes a una rotació molt important. Però tenint en compte 
el preu dels habitatges, sense considerar els habitatges protegits, tenint en compte la 
capacitat adquisitiva, tenint en compte que el preu de l'habitatge creix en una proporció 
molt més alta que no pas els salaris, acaba donant-se el cas de persones que viuen 
instal·lades en una contradicció, que consisteix en viure en un habitatge reduït per una   
voluntat de vida que no es correspon als metres quadrats que han adquirit, però als 
quals estan lligats pel seu propi poder adquisitiu i pels compromisos que contrauen a 
l'instant de fer aquest negoci jurídic. Per tant, des del GMCiU es comparteix, en part, 
evidentment el paràgraf del dictamen transcrit, però hi ha una segona part que no es 
pot escapar i que cal fer explícita de forma clara.  
 



 35

Pel que s'ha exposat, des del GMCiU s'entén que seria bo trobar una mica més 
d'equilibri i es convida a apaivagar la proposta i trobar el punt d'harmonia que es 
necessita si es vol que la ciutat creixi en un sentit determinat i que en bona part 
podrien estar compartint tots els membres del consistori. 
 
L'alcalde manifesta que moltes de les coses que s'han dit, tots els regidors les 
comparteixen. És a dir, que hi ha hagut un canvi demogràfic a la ciutat, però també dir 
que els paràmetres demogràfics que determinava el Pla general del 1997 eren d'una 
ciutat de 85.000 habitants. És a dir, es determinava un creixement demogràfic, que fins 
i tot en el debat que es va produir el 1997 i que ara no fa falta reproduir, era en primer 
lloc, si es compliria aquest creixement demogràfic, i en segon lloc, si eren necessàries 
tantes figures de planejament, i si això es podria portar a terme. Al final del Pla 
General ja hi haurà capacitat de fer aquest balanç, si més no aportar la següent 
consideració. Bona part de les figures de planejament que determinava el Pla, bona 
part s'han anat complint, o per iniciativa pública o per iniciativa privada.  
 
Sobre el debat de quina ciutat es vol, certament, aquest és un debat que s'ha de tenir 
entre tots els membres del Consistori, però des de l'equip de govern s'insisteix que 
abans de començar a plantejar una modificació de Pla general, existeixen dos 
instruments en el dia d'avui que poden ajudar  a dir i a interrogar quina ciutat es vol: el 
Pla territorial i el Pla estratègic.  
 
Com a govern ja s'ha dit que no es vol doblar la població amb vint anys, ja que és 
inassumible en els aspectes d'harmonitzar els serveis públics i els equipaments que 
necessita una població d'aquestes dimensions. Que ha de créixer? Doncs, 
probablement sí, però l'equip de govern ja manifesta quina ciutat vol amb un 
instrument anomenat Pla Territorial, que preveu un creixement però un creixement 
harmònic i no doblar la població ja que no és assumible. I no obstant el que especifica 
el Pla territorial, el cert és que el creixement de la ciutat ve determinat pel Pla General i 
serà el que s'aprovi en el Saló de Plens, ja que així és com ha de ser. 
 
L'alcalde segueix dient que entre els presents es comparteix que la modificació del 
Sector Est incorpora tres qüestions que a tothom preocupen: en primer lloc, el trasllat 
de les línies d'alta tensió i buscar sistemes de finançament per aquestes línies; en 
segon lloc, incrementar la densitat perquè és cert que al mercat, en termes de mercat i 
no en termes de sous, actualment hi ha un volum important de població que demana 
una tipologia d'habitatge que es mou sobre els 70 m² i no tal i com està posat 
actualment la densitat que és de 120, 130, 140 m²; i en tercer lloc, des de l'equip de 
govern es té la convicció que hi ha d'haver habitatge protegit. És a dir, que la gran 
operació d'intervenció d'habitatge protegit en aquesta ciutat s'ha fet a la Parada, en la 
qual hi ha una mica més del 50% d'habitatge protegit, i es pot dir que s'han sabut 
mantenir criteris d'habitatge protegit, de renda lliure i també habitatges de baixa 
densitat com poden ser cases unifamiliars; cosa que també s'ha fet a les Bases, però a 
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les Bases no hi ha res d'habitatge protegit, en un sector de la ciutat en el qual ja 
existeix històricament un nivell de baixa densitat, és a dir, per la història, i que funciona 
i que està bé, i que com a oferta de la ciutat és absolutament necessari.  
 
Des del govern es creu amb el criteri d'harmonia a què feia referència el senyor Vives, 
no obstant s'interpreti de forma diferent. Que existeixi un barri d'una ciutat amb un 60% 
d'habitatge lliure i un 40% d'habitatge protegit és molt harmònic, i tant de bo fos així en 
d'altres sectors de la ciutat, però la història ha portat que en  molts barris de la ciutat hi 
hagi un 100% d'habitatge lliure. No obstant les diferències que puguin existir, en 
al·lusió a l'exposició del senyor Javaloyes sobre la necessitat de retirar aquest 
dictamen, dir que el dictamen no es retirarà, però també matisar que es tracta de l'inici 
d'un expedient i que es continuaran discutint les aportacions que es facin, bàsicament 
perquè es coincideix amb el fet que s'ha de modificar la densitat, tot i no coincidir amb 
el grau d'aquesta modificació; i es coincideix també amb què s'ha de modificar 
l'edificabilitat, tot i no coincidir amb el nivell; i es pot coincidir, ja que no s'ha expressat 
la disconformitat d'una forma tan clara en aquest cas, amb la necessitat d'incrementar 
l'habitatge protegit, tot i que per l'equip de govern sí que és necessari incrementar-lo i 
per tant l'increment d'edificabilitat es destinarà a habitatge protegit, en cas que no 
trenqui l'equilibri de càrregues i beneficis que determinava el Pla general de 1997.  
 
Per tant, tal i com ha dit la regidora Mas, des de l'equip de govern es manté una 
actitud oberta al diàleg sobre aquesta qüestió. És l'inici d'un procés i l'harmonia és amb 
habitatge protegit. El barri de la Parada ha portat a la ciutat, no tan sols una oferta 
d'habitatge protegit interessant, sinó també una certa estabilització del preu, i cal tenir 
en compte el creixement de preu que hi ha hagut. L'habitatge protegit no és un 
habitatge barat ja que s'està parlant de quantitats de 100.000 €, i per una família amb 
un sou normal, 100.000 € són quantitats importants.  
 
No obstant això, el debat ha estat molt interessant i es continuarà a la Comissió 
d'Urbanisme. Més enllà d'això, es tracta de l'inici d'una exposició pública dels treballs 
constitutius de l'avanç de planejament de la modificació puntual del Pla general del 
Sector Est, que després s'ha de continuar tramitant i lògicament se'n derivarà 
l'ordenació que avui no es determina.  
 
El senyor Perramon i Carrió  diu que de vegades es parla de l'habitatge protegit amb 
un to pejoratiu o com si fos un habitatge dedicat a capes molt baixes de la població. En 
aquest moment l'habitatge protegit és l'única manera que molta gent jove i capes 
mitges de la societat puguin accedir a un  habitatge i, per tant, és raonable que no 
s'expulsin joves de la ciutat de Manresa a viure cap a d'altres bandes i es permeti que 
hi puguin viure. En conseqüència, el preu protegit i el preu concertat permet que força 
gent, tot i que encara hi ha estrats de població que els hi és difícil, pugui accedir a un 
habitatge. D'altra manera, si es considera que la quantitat d'habitatge protegit i 
concertat no és un factor a tenir en compte es farà inviable l'emancipació de molts 



 37

joves i que molta gent pugui establir-se a la ciutat de Manresa. Per tant, és de justícia 
que hi hagi un contingent important, que en un segon moment es pot acabar d'ajustar, 
d'habitatge protegit i concertat en els nous creixements de la ciutat en sintonia amb la 
Llei d'Urbanisme i en sintonia amb el què necessita la ciutat.  
 
L'alcalde diu que si els presents hi estan d'acord es continuarà el debat en la Comissió 
d'Urbanisme. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que tot i que el senyor Perramon en la seva 
intervenció ha fet unes afirmacions que no al·ludien a ningú en particular, constaran en 
l'acta, i en conseqüència, també ha de constar en l'acta que per part del GMPPC i, 
presumiblement per part de la resta d'intervencions efectuades en el debat d'aquest 
punt, ningú ha parlat pejorativament de l'habitatge protegit, i s'entén perfectament que 
el jovent, i no tant jovent, té necessitat d'accés a l'habitatge. Així mateix, s'hauria 
d'evitar fer un discurs de l'estil "habitatges per als joves, sí; habitatges per als joves, 
no", ja que es defuig de l'objecte que persegueix el dictamen que es porta per 
aprovació, és a dir, el tipus de ciutat que es vol pel futur de la ciutat. S'entén que tots 
estan treballant per tal que el jovent no hagi de marxar de la ciutat, i no només el 
jovent, sinó parelles amb fills. I estan tots junts per treballar en aquesta línia. 
 
El senyor Vives i Portell diu que a propòsit de la intervenció del senyor Perramon, el 
GMCiU es faria seves les paraules del senyor Javaloyes, és a dir, que en cap moment 
s'ha plantejat el tema de l'habitatge des del vessant que ho ha fet el senyor Perramon, 
entre altres coses, perquè actualment s'està fent un habitatge protegit de molta 
qualitat. Fa 21 anys es feia un habitatge protegit altament sospitós, tan sospitós que a 
dia d'avui alguns d'aquells habitatges tenen un expedient de ruïna, edificis de fa 21 
anys. Avui dia això no passa ja que s'ha millorat molt, hi ha hagut un avenç molt 
important, i així mateix, tampoc s'està dient que l'habitatge protegit estigui destinat a 
un segment de la població X, que a més a més, resulta que poden trencar 
sociològicament la societat. En cap moment s'ha enfocat la qüestió des d'aquesta 
perspectiva sinó que es planteja en uns altres termes de model de ciutat, de model 
d'urbanisme, de com es creix, d'harmonització de models diferents, de percentatges i 
com s'apliquen, i de com es pot repartir a diversos indrets de la ciutat i de com es 
concentren en un lloc o de com no es concentren en un lloc, però no des d'un punt de 
vista pejoratiu, sinó des d'un punt de vista de fesomia i de projecte global. Per tant, 
només aclarir quin ha estat el sentit de la intervenció del GMCiU. 
 
L'alcalde diu que ja que el debat ha estat prou atractiu es continuaria el debat dins el 
marc de la comissió d'Urbanisme i en la mesura que els dictàmens vagin avançant el 
seu procediment. 
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 vots negatius (7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
  
4.1.2 DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL 

DIA 22 DE FEBRER DE 2005 PEL QUAL S'INICIAVA L'EXPOSICIÓ 
PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE L'AVANÇ DE 
PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PLA 
PARCIAL CAN SERRA (PP9). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5 de 
desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 22 de febrer de 2005 va acordar iniciar 
l’exposició pública dels treballs constitutius de l’Avanç de planejament de la 
modificació puntual del Pla General, Pla parcial Can Serra (PP9), de conformitat amb 
allò disposat a l’article 8.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. Durant 
l’exposició es va presentar un escrit d’al·legacions per part de Maurici Perramon Font 
(RE 14.894, de 12.04.2005), el qual està pendent d’examen i valoració pels tècnics 
redactors dels treballs previs. 
 
Els motius que justificaven la conveniència i oportunitat de la modificació es referien, 
en termes generals, a la necessitat de connectar el vial estructurador dels nous 
creixements a l’Est de la ciutat a la xarxa viària existent; definir un model d’ordenació 
de ciutat compacte, adequant les dimensions de l’habitatge al tipus de demanda actual 
i augmentant la densitat del sector; així com posar a disposició de més sòl destinat a 
habitatge protegit, d’acord amb els objectius de la Llei 10/2004, de 24 de desembre. 
 
Posteriorment, els serveis tècnics d’urbanisme, han endegat l’estudi d’una modificació 
puntual del Pla general amb un abast territorial més ampli, que comprèn els terrenys 
per al futur creixement de la ciutat en tot el sector Est. Dins d’aquest àmbit s’hi inclou 
també el corresponent al Pla parcial “Can Serra “(PP 9). 
 
Els objectius i la justificació de la conveniència i oportunitat d’aquesta modificació dels 
sectors Est, són coincidents amb els que van donar lloc als treballs constitutius de 
l’avanç de planejament dels quals se’n va acordar la seva exposició pública en sessió 
plenària de 22 de febrer de 2005, de Can Serra.  
 
Davant aquesta coincidència d’objecte i finalitats, resulta innecessari, per redundant, 
continuar amb els treballs de redacció i tramitació de la modificació que afecta a l’àmbit 
de Can Serra, en quedar automàticament subsumida dins la modificació de tot el 
sector Est. No obstant això, atès que s’ha presentat un escrit d’al·legacions que 
incideix en els aspectes de la modificació que abasta tots els sectors Est, s’ha de 
traslladar aquest escrit automàticament a aquest darrer expedient de modificació 
puntual del Pla general, per al seu examen i valoració pels tècnics redactors. 
 
És per això que s’ha de deixar sense efectes l’acord de 22 de febrer de 2005, pels 
motius que hem esmentat, havent-se d’adoptar l’acord pel mateix òrgan que el va 
aprovar, i amb els mateixos requisits de publicitat que s’atorgaren en aquell moment, 
notificant-ho també al Sr. Perramon Font, als efectes del seu coneixement. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme 
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La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
  
A C O R D S 
 
1r. DEIXAR SENSE EFECTES l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del 
dia 22 de febrer de 2005, pel qual s’iniciava L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs 
constitutius de l'Avanç de Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL. PLA PARCIAL CAN SERRA (PP9), expedient PGM/2005-02 redactat pels 
serveis tècnics de planejament d’aquest Ajuntament, en motiu de la redacció dels 
treballs constitutius de l’avanç de planejament de la modificació puntual del Pla 
general, sectors Est, en el qual es troba inclòs l’àmbit del Pla parcial Can Serra. 
 
2n. TRASLLADAR l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. MAURICI PERRAMON i 
FONT, en data 12 d’abril de 2005 en l’expedient PGM/2005-02, a l’expedient de 
modificació puntual del Pla general, sectors Est (PGM/2005-06), als efectes del seu 
examen i valoració pels tècnics municipals.  
 
3r. PUBLICAR l'anterior acord, en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris 
de major circulació de la província, de conformitat amb l’article 3r del Decret 287/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’urbanisme, així com, en els mitjans locals de comunicació. 
 
4rt NOTIFICAR així mateix els anteriors acords al Sr. MAURICI PERRAMON i FONT, 
als efectes del seu coneixement. " 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA, 7 
GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Sensat, per absència de la Sala en el 
moment de 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. 
 
 
4.1.3 APROVAR INICIALMENT  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL.  PLA MILLORA URBANA (PE-12) DOS DE MAIG. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5 de 
desembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El 23 de maig del 1997 s’aprovà definitivament la revisió del Pla general de Manresa, 
per resolució del conseller de Política territorial i Obres públiques de la Generalitat de 
Catalunya. En relació a l’àmbit del Pla especial Dos de Maig, s’ha proposat una 
modificació del planejament general per tal d’augmentar-ne la densitat, de forma més 
adequada a la realitat socioeconòmica actual, sense comportar però, un increment del 
sostre edificable. 
 
Un cop examinada pels serveis tècnics de la Secció de Planejament i informació 
d’aquest Ajuntament, s’ha considerat justificada la conveniència i oportunitat de 
procedir a la modificació, tenint en compte que la situació geoestratègica de Manresa 
fa preveure un augment de l’actual demanda d’habitatge per als propers anys, 
augment que s’ha de dur a terme d’acord amb el principi d’utilització racional del 



 40

territori, amb models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, de 
conformitat amb l’article 3r del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Els serveis tècnics municipals han preparat el document de proposta de modificació 
puntual d’aquell àmbit que, en adequació a la nova Llei d’Urbanisme, el Text Refós de 
la qual es va aprovar mitjançant Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la figura de 
Pla Especial, es converteix en Pla de Millora Urbana (PMU). 
 
D’acord amb aquest document, els objectius de la modificació són els següents: 
 
→ Augment de la densitat d’habitatges per hectàrea, adaptant-se als models de 

convivència actuals i nous models d’unitat familiar. Aquest augment d’habitatges 
comportarà un increment de les cessions, segons l’establert a l’art. 94 TRLU i 
l’article 16 del Reglament parcial de la Llei d’urbanisme (Decret 287/2003, de 4 de 
novembre). 

→ Establir els criteris d’ordenació que garanteixin la continuïtat formal i funcional de 
l’espai públic que el pla general preveu per a la Unitat d’actuació 16; garantir 
també el pas dels vianants a través d’espai públic del carrer Ausiàs March al 
carrer Ramon Llull, seguint la directriu i donant continuïtat a l’espai públic previst 
en la UA-15, entre el carrer Fonollar i el Dos de Maig; en planta baixa, establir una 
relació coherent entre la superfície destinada a usos comercials i la superfície 
porxada que es consideri necessària des d’un punt de vista de funcionalitat de 
l’espai públic; i dotar el sector d’un espai lliure, que  podria ubicar-se a la vessant 
sud est de l’illa. 

 
De conformitat amb l’article 94 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació. Les propostes de modificació han 
de justificar la necessitat d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació 
amb els interessos públics i privats concurrents.  
Per altra banda, la modificació proposada preveu la reserva complementària de 
terrenys per a sistemes d’espais lliures, de conformitat amb allò disposat a l’apartat 3r 
de l’article 94 TRLU i l’article 16.1.3 en relació a l’apartat 3r d’aquest mateix precepte 
del Reglament parcial de la Llei d’urbanisme (Decret 287/2003, de 4 de novembre). 
La tramitació de les Modificacions de Pla general s’ha de dur a terme d’acord amb el 
procediment que s’estableix a l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
L’aprovació inicial, i també la provisional, correspon a l’Ajuntament. Així mateix, un cop 
aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel 
termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, si escau. 

 
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 3 del Decret  
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme. De conformitat amb l’apartat 2.1 de l’esmentat article 3, 
en el supòsit de tramitar la modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística, 
l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que 
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació 
obligatòria. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
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d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, vist l’informe dels serveis jurídics, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL. PLA 
MILLORA URBANA (PE-12) DOS DE MAIG, redactat pels serveis tècnics municipals, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
  
2n. EXPOSAR  al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels 
anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica,  
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, i article 3 del Decret 283/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
Publicar-ho també en els mitjans de comunicació local i en el taulell d’edictes d’aquest 
Ajuntament.” 
 
La senyora Mas i Pintó diu que l'objectiu de la proposta de modificació és doble. Per 
una banda, ajustar la densitat d'habitatges del Pla espacial, que el Pla general 
delimitava en el sector de Valldaura, per tal d'ajustar el nombre d'habitatges o la 
superfície als nous models d'habitatge que actualment s'estan desenvolupant, i per 
altre banda, la proposta de modificació planteja establir una sèrie de criteris 
d'ordenació que permetin la correcte estructuració dels espais públics d'aquest sector, 
tant pel Pla especial dels Panyos com pels antics habitatges de la Pirelli.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC, 1 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Sensat, per 
absència de la Sala en el moment de 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. 
 
 
4.1.4 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL. DOTACIONS ESCOLARS SECTORS BALCONADA I 
BUFALVENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5 de 
desembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En data 19 de setembre de 2005  fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
PLA GENERAL. DOTACIONS ESCOLARS SECTORS BALCONADA I BUFALVENT, 
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promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
Aquest expedient fou exposat al públic, inicialment durant el termini d’un mes, prèvia 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 253, de 22 d’octubre de 
2005, en el diari El Periódico de 30 de setembre de 2005, en el diari Regió 7 de 8 
d’octubre de 2005 i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant el període 
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Simultàniament al termini d’informació pública, es va sol·licitar informe al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, organisme afectat per raó de llur competència; així 
consta en l’ ofici tramès en data 22 de setembre de 2005 (registre de sortida núm. 
68337), i amb entrada al citat  organisme el dia 29 de setembre de 2005.  
 
En data 22 de novembre de 2005 té entrada en aquest Ajuntament escrit del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge informant  favorablement de la modificació 
però condicionat a què l’Agència Catalana de l’Aigua emeti informe favorable en 
l’àmbit de la seva competència. Al respecte, l’arquitecte Cap de la Secció de 
Planejament i Informació emet informa constatant que en l’àmbit de la modificació no 
hi ha cap sistema hídric que faci necessària la sol·licitud a l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  
 
L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions 
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. 
 
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el 
procediment aplicable és el contingut a l’article 83.1 TRLU, i l’aprovació provisional 
correspon a l’Ajuntament afectat. Per altra banda, en incloure’s en el supòsit de l’article 
95 TRLU, d’alteració de la zonificació o ús urbanístic d’espais lliures, zones verdes o 
equipaments esportius, l’aprovació definitiva correspon en aquest cas al Conseller de 
política territorial i obres públiques, previ informe de la Comissió territorial d’urbanisme 
de Barcelona i la Comissió d’urbanisme de Catalunya. 
 
S’ha sotmès l’expedient a informació pública i consta l’informe favorable del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, com a organisme afectat per raó de llur 
competència sectorial, de conformitat amb l’article 83 apartats 4 i 5 TRLU. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
 

A C O R D S 
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1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL. DOTACIONS ESCOLARS SECTORS BALCONADA I BUFALVENT, 
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 
83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
  
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA, 
per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als 
efectes de que n’emeti el corresponent informe, i un cop emès, si s’escau, es 
procedeixi d’igual manera per la COMISSIÓ D’URBANISME DE CATALUNYA, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 95 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
3r. SOL·LICITAR AL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES l’aprovació definitiva de la present modificació puntual, si s’escau, un cop 
emesos els informes favorables de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona i 
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 
95 del Text refós de la Llei d’urbanisme." 
 
La senyora Mas i Pintó diu que el document que es proposa aprovar provisionalment 
té per objectiu, bàsicament, la definició d'un equipament educatiu en el polígon 
industrial de Bufalvent, donant resposta a una petició de l'Associació d'empresaris, de 
tal manera que pugui ser possible el desenvolupament d'una futura llar d'infants. La 
determinació d'aquest equipament, en una zona que estava inicialment prevista com a 
equipament esportiu, ha comportat la recuperació d'aquesta superfície, que ha variat 
de qualificació, en un altre indret, el qual s'ha establert en el sector de la Balconada 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU, tal com  va expressar en la Comissió 
d'Urbanisme, està d'acord amb l'acord que s'ha establert amb els empresaris de 
Bufalvent,  ja que era una qüestió llargament reclamada i, per tant, dóna resposta, a 
una necessitat. 
 
No obstant això, des del GMCiU no es veu clar, tal com es va comentar també a la 
Comissió d'Urbanisme, no el fet en si de la ubicació del centre educatiu, aspecte que 
no els sembla gens malament, sinó el fet que el centre educatiu estigui, en principi, 
situat  molt a prop  d'una  benzinera. En la comissió d'Urbanisme es va poder conèixer 
que la distància és d'uns 60 o 70 metres aproximadament, i des del GMCiU es 
considera que és una distància molt curta, sobretot tenint en compte que no es tracta 
d'una instal.lació preexistent, sinó que s'ha de construir de nou i, per tant, es 
proposaria la revisió de la ubicació. En conclusió, tot i que des del GMCiU s'està 
d'acord en què hi ha d'anar el centre, està d'acord en què s'hagi pogut donar resposta 
a aquesta necessitat, es votaria en contra del dictamen ja que s'entén que el centre 
educatiu està massa a prop d'una instal.lació que te una perillositat potencial prou  
important.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a  votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 1 GMICV-EA i 2 GMPPC), 7 vots negatius (GMCiU) i 1 abstenció de la 
senyora Sensat per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat  
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amb l'art. 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. 
 
 
4.1.5 DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL 

DIA 19 DE MAIG DE 2003 QUE APROVAVA LA VENDA DIRECTA A FAVOR 
DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PÀRQUING DEL CARRER 
SANT JOAN D'EN COLL NÚM. 19-21, DE LA PARCEL·LA SOBRERA 
SITUADA ENTRE EL PASSATGE DE LA MERCÈ I EL CARRER SANT JOAN 
D'EN COLL DE MANRESA I APROVAR-NE LA VENDA DIRECTA A FAVOR 
DEL SENYOR RAMON MANUBENS FÍGOLS I DE LA SENYORA MA. 
DOLORS REIG BARNOLA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 11 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El dia 19 de maig de 2003 el Ple de la Corporació va aprovar la venda directa a favor 
de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PARQUING DEL CARRER SANT JOAN 
D’EN COLL NÚMS. 19-21, amb CIF núm. H-59636886 i domicili a la mateixa adreça, 
de la parcel·la sobrera anotada a l’Inventari municipal de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament amb el núm. 331.114, pel preu de VUIT-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (882,82 EUR). La parcel·la respon a la 
següent descripció: 
 
Porció de sobrera situada entre el passatge de la Mercè i el carrer Sant Joan d’en Coll, 
de vuit metres, deu decímetres quadrats de superfície i de forma triangular. Límits: al 
Nord, amb la finca situada a la carretera de Vic núm. 138, amb referència cadastral 
3107021; al Sud, amb el punt d’intersecció entre l’est i l’oest; a l’Est, amb la finca 
situada al carrer Sant Joan d’en Coll núm. 21, amb referència cadastral 3107005, 
propietat de la comunitat de propietaris; i a l’Oest, amb la finca situada al passatge de 
la Mercè núm. 35, amb referència cadastral 3107007, propietat de la comunitat de 
propietaris. 

 
Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 
2466, Llibre 1095, Full 219, Finca núm. 51.225, Inscripció 1a. 

 
 
Posteriorment, prèvia petició del senyor Ramon Manubens Fíguls i de la seva esposa, 
la senyora Ma Dolors Reig Barnola, i tenint en compte que l’esmentada parcel·la 
sobrera servirà per ampliar la plaça d’aparcament propietat del matrimoni, cobrint el 
jardinet que hi ha al darrera de l’edifici, i per construir un terrat per a l’habitatge del 
primer pis segona porta del passatge de la Mercè núm. 37, també propietat del 
matrimoni, les diferents comunitats de propietaris dels edificis confrontants amb 
aquesta parcel·la sobrera (la del núm. 37 del passatge de la Mercè, la del núm. 19 i la 
del núm. 21 del carrer Sant Joan d’en Coll i la del parquing dels núms. 19-21 del carrer 
Sant Joan d’en Coll) van adoptar per unanimitat els acords que es reprodueixen 
íntegrament en l’informe emès per la Tècnica d’Administració General el dia 11 de 
novembre de 2005 i que es resumeixen en: 
 
- AUTORITZAR al senyor Ramon Manubens Fíguls i a la senyora Ma Dolors Reig 
Barnola per a adquirir de l’Ajuntament de Manresa la parcel·la de 8,10 m2 abans 
descrita, com a element privatiu del seu domini, i per a agregar-la a la finca registral 
núm. 23.234 del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa. 
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Per tal d’acreditar la validesa dels acords presos, la senyora Ma Dolors Reig Barnola 
va presentar en aquest Ajuntament els corresponents certificats originals emesos pels 
secretaris de les comunitats de propietaris esmentades, amb el vist-i-plau dels 
respectius presidents.  
 
Tenint en compte l’informe emès pels serveis jurídics de Gestió urbanística, la regidora 
delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió Informativa i 
de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següents 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de la Corporació el dia 19 de maig 
de 2003 que aprovava la venda directa a favor de la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
DEL PARQUING DEL CARRER SANT JOAN D’EN COLL NÚMS. 19-21, amb CIF 
núm. H-59636886 i domicili a la mateixa adreça, de la parcel·la sobrera situada entre 
el passatge de la Mercè i el carrer Sant Joan d’en Coll de Manresa, anotada a 
l’Inventari municipal de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament amb el núm. 
331.114 i inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa al Volum 2466, 
Llibre 1095, Full 219, Finca núm. 51.225, Inscripció 1a. 

 
Segon.- APROVAR la venda directa a favor dels senyors Ramon Manubens Fíguls, 
amb DNI núm. 77.728.316 T, i la seva esposa, la senyora Ma Dolors Reig Barnola, 
amb DNI núm. 39.306.841 W, domiciliats ambdós al passatge de la Mercè núm. 37, 1r 
2a de Manresa, com a propietaris confrontants de la parcel·la sobrera situada entre el 
passatge de la Mercè i el carrer Sant Joan d’en Coll de Manresa, anotada a l’Inventari 
municipal de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament amb el núm. 331.114, pel 
preu de VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
(882,82 EUR). L’esmentada parcel·la sobrera es troba inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. 1 de Manresa al Volum 2466, Llibre 1095, Full 219, Finca núm. 51.225, 
Inscripció 1a, i s’haurà d’AGREGAR a la finca registral núm. 23.234 del Registre de la 
Propietat núm. 1 de Manresa.  
 
Tercer.- ESTABLIR que la present alienació es regularà quant a la seva preparació i 
adjudicació, per les normes reguladores de l’Administració Local de Catalunya; i quant 
als seus efectes i extinció per les normes de dret civil que li són pròpies, en particular 
per les disposicions del Dret Civil català, per l’article 1445 i següents del Codi Civil i 
per la legislació hipotecària pertinent. 
 
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de 
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de 
l’Inventari general Consolidat de Béns, Drets i Obligacions el bé alienat en virtut dels 
presents acords. 
 
Cinquè.- FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent 
escriptura pública, així com de tota aquella documentació que resulti necessària per a 
la complimentació de l’expedient i per a l’execució dels presents acords, fins i tot 
d’esmena. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a l’interessat i requerir-lo a comparèixer davant 
Notari per atorgar la corresponent escriptura pública, en el dia i lloc que li serà 
comunicat des d’aquest Ajuntament, significant-li que les despeses que s’ocasionin en 
motiu d’aquesta venda, seran al seu càrrec."  
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Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.6  ALIENAR A LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., LES PARCEL·LES 
ASSENYALADES AMB ELS NÚMEROS 5 I 6 EN EL PROJECTE DE 
REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL CONCÒRDIA PAU 2 DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 2 de 
desembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa és propietari de les següents parcel·les assenyalades amb 
els números 5 i 6 en el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Concòrdia PAU 2 de 
Manresa: 
 
1) URBANA: Parcel·la assenyalada amb el número 5 en el plànol d’adjudicació de 
parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Concòrdia, situada en 
el terme municipal de Manresa, de figura irregular i de 1.452,85 m2 de superfície i una 
edificabilitat de 3.443,64 m2 de sostre. Afronta: al Nord i a l’Oest, amb la parcel·la 
resultant número 8 destinada a vialitat del polígon; al Sud, amb la parcel·la resultant 
número 6 que s’adjudica en aquest projecte a l’Ajuntament de Manresa; i a l’Est, amb 
el límit del polígon.  
 
Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2617, Llibre 
1246, Full 66, Finca núm. 55.647. 
 
 
2) URBANA: Parcel·la assenyalada amb el número 6 en el plànol d’adjudicació de 
parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Concòrdia, situada en 
el terme municipal de Manresa, de figura irregular i de 1.499,61 m2 de superfície i una 
edificabilitat de 2.354,09 m2 de sostre. Afronta: al Nord, amb la parcel·la resultant 
número 5 que s’adjudica en aquest projecte a l’Ajuntament de Manresa; a l’Est, amb el 
límit del polígon; al Sud, amb el carrer de Ramon Saera mitjançant el límit del polígon; i 
a l’Oest, amb la parcel·la resultant número 8 destinada a vialitat del polígon. 
 
Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2617, Llibre 
1246, Full 70, Finca núm. 55.649. 

 
 
Aquestes parcel·les han estat donades d’alta a l’Inventari Consolidat de béns, drets i 
obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació jurídica de béns 
patrimonials i amb els números de relació 3.1.147 i 3.1.148, respectivament. 
 
D’acord amb els informes emesos pels serveis tècnics de l’Ajuntament, les parcel·les, 
d’acord amb el Pla general aprovat el 23 de maig de 1981, tenen la classificació de sòl 
urbanitzable delimitat i la qualificació urbanística de Zona d’eixample (clau 1.3).  
 
Les esmentades parcel·les van ser adjudicades a l’Ajuntament de Manresa com a 
resultat de l’aportació a la reparcel·lació del Pla Parcial Concòrdia PAU 2 de diverses 
finques de la seva propietat.  
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El dia 27 d’octubre de 2005 l’alcalde va dictar una resolució incoant expedient per a 
l’alienació directa d’aquestes dues parcel·les a favor de la societat municipal FOMENT 
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA (FORUM, SA). Interessa a 
l’Ajuntament de Manresa poder alienar directament aquestes finques a la societat 
municipal per tal que aquesta construeixi habitatge protegit. 
 
FORUM, SA és una societat municipal que es va constituir mitjançant escriptura 
pública atorgada pel notari de Manresa, el senyor Bernardo Martínez López, el dia 4 
de febrer de 1994 amb el núm. 124 de protocol. L’objecte social de la mateixa és la 
promoció, programació, ordenació i gestió urbanística del sòl i de la rehabilitació 
urbana al terme municipal de Manresa. Aquest objecte social comprèn, a títol 
enunciatiu i no limitatiu, les labors següents: 
 

- Incorporació de sòl a l’actiu social – sota qualsevol títol d’adquisició -, i la 
seva gestió, preparació i alienació. 

- Programació, projecció, execució, recuperació i gestió d’habitatges amb 
finalitat social o merament lucrativa, en règim de lloguer o de compravenda. 
Idèntiques activitats per a la promoció d’aparcaments, oficines i locals 
comercials, equipaments, edificis i zones d’ús col·lectiu. 

- Regeneració del patrimoni històric, artístic, monumental, cultural i 
paisatgístic de naturalesa urbanística o arquitectònica.  

 
 
Consideracions legals 
 
L’article 46 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals estableix que els ens locals poden aportar directament en 
propietat, prèvia valoració tècnica, béns patrimonials a les societats civils, mercantils, 
cooperatives o altres ens creats per aquells o en els que tinguin participació, per a la 
prestació de serveis o activitats econòmiques. 
 
L’article 214 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 
179/1995, de 13 de juny) preveu, mitjançant acord de Ple, l’aportació de béns 
patrimonials a societats municipals. Abans de prendre l’acord es sol·licitarà, quan 
procedeixi, l’informe previ del departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i, en tot cas, se li donarà compte, als efectes que estableix la normativa 
sobre el patrimoni dels ens locals.     
 
Així mateix, consta a l’expedient administratiu l’informe d’Intervenció en el qual es fa 
esment que el valor de les finques propietat de l’Ajuntament és inferior al 25% dels 
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació.  
 
Tenint en compte l’informe emès pels serveis jurídics de Gestió urbanística, la regidora 
delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió Informativa i 
de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- ALIENAR a la societat anònima municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, SA (FORUM, SA), amb CIF núm. A-60490067 i domicili a la 
plaça Immaculada núm. 3 bxs de Manresa, les parcel·les assenyalades amb els 
números 5 i 6 en el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Concòrdia PAU 2 de 
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Manresa per un preu total de NOU-CENTS CATORZE MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS 
EUROS (914.222,00 EUR). Les esmentades parcel·les es troben inscrites en el 
Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa al Volum 2617, Llibre 1246, Fulls 66 i 70, 
respectivament, Finques núm. 55.647 i 55.649 respectivament. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de 
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de 
l’Inventari general Consolidat de Béns, Drets i Obligacions els béns alienats en virtut 
dels presents acords. 
 
Tercer.- FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de tota aquella 
documentació que resulti necessària per a la complimentació de l’expedient i per a 
l’execució dels presents acords. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a FORUM, SA, significant-li que les despeses que 

s’ocasionin en motiu d’aquesta venda seran al seu càrrec".    
 
La senyora Mas i Pintó diu que l'objectiu del dictamen és l'alienació directa a Forum 
d'una parcel.la que pertany a l'Ajuntament en virtut del Projecte de reparcel.lació del 
Pla parcial Concòrdia per tal que l'empresa municipal privada procedeixi a la 
construcció d'habitatge protegit.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 7 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i  1 abstenció del senyor Irujo 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. 
 
 
4.1.7 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, DE 8 DE NOVEMBRE DE 

2005, REFERENT A L'APROVACIÓ DEL SEGON EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA 
XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA, TORRENT DE SANT 
IGNASI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 24 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 8 de novembre de 
2005, que transcrita diu el següent:  

 
Antecedents 
 
1. Per resolució de l'alcalde president del dia 3 de novembre de 2004, es va adjudicar 
el contracte de l’obra Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament 
de Manresa, torrent de Sant Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el 
pk 1+253 i tram comprès entre els pk 1+253 i 1+812, a l’entitat mercantil Comsa, S.A. 
 
2. En el transcurs de l’execució d’aquesta obra, la direcció facultativa ha considerat 
convenient introduir modificacions en el Projecte tècnic que comprèn el tram situat 
entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253, document que va ser aprovat 
definitivament de manera automàtica, amb efectes des del dia 27 de juliol de 
2005. 
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La proposta de modificació queda reflectida en el document tècnic subscrit per la 
direcció d’obra i el contractista en data 25 d’octubre de 2005, que s’incorpora a 
l’expedient i comporta la disminució, l’ampliació i la introducció de noves partides. 
 
3. El director de l’obra, ha emès informe en relació a l’aprovació del Projecte modificat 
de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de Sant 
Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253. 
 
4. El  cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial, ha emès un 
informe jurídic de data  7 de novembre de 2005. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable a la modificació del contracte. El règim jurídic aplicable al 
present supòsit ve constituït per les normes següents: 
 
- Article 146 i concordants del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (TRLCAP en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny. 
 
- Article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
La nota comuna d’aquests articles és l’obligatorietat per al contractista de les 
modificacions en el contracte que produeixin augments, reducció i supressió d’unitats 
d’obra i/o la introducció de noves partides, sempre que no se superin uns determinats 
límits, hi hagi fixació de preus contradictoris amb el contractista en cas d’introducció de 
noves partides i la modificació redundi en benefici de l’interès municipal. 
 
La proposta de modificat emesa per la direcció de l’obra comporta l’ampliació, la 
disminució i la introducció de noves partides en el projecte adjudicat. 
 
L’informe tècnic del director de l’obra també reflecteix que l’execució del contingut del 
modificat és correcta, a fi de garantir la bona execució de l’obra i la consecució de 
l’objecte contractual. 
 
La disminució, l’ampliació i la introducció de noves partides és de 0 €, en relació amb 
el pressupost de licitació, i per tant no es dóna el supòsit de resolució del contracte 
que preveu l’article 149 lletra e) del TRLCAP (quantia de la modificació superior al 20 
per cent del preu del contracte). 
 
Tampoc concorre el supòsit d’alteració substancial del projecte inicial, ja que 
l’ampliació d’unitats d’obra afecta a menys del 30 per 100 de l’import del pressupost 
del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCAP. 
 
2. Tramitació de la modificació. Abans no es resolgui la modificació tècnica i 
contractual de l’obra, cal l’informe preceptiu del secretari i l’interventor de la 
Corporació, de conformitat amb l’article 275 del TRLMRLC. 
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No resulta necessari l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya, ja que el valor econòmic de la modificació no és superior a un 20 per cent 
del preu original del contracte i aquest últim preu tampoc és superior o igual a 
6.010.121,04 €. 
 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació tècnica i contractual 
de l’obra és el Ple de la Corporació. No obstant això, com que concorren les 
circumstàncies previstes a l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, l’òrgan municipal que aprovarà aquestes 
modificacions serà l’alcalde president, sens perjudici de la donació de compte al ple de 
la Corporació en la primera sessió que tingui lloc, per a la seva ratificació. 
 
Per tot això, com alcalde president accidental de l’Ajuntament de Manresa, resolc el 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar el segon expedient de modificació tècnica de l’obra Projecte de 
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de Sant 
Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253 i tram comprès 
entre els pk 1+253 i 1+812, d’acord la proposta de modificació que figura en el 
document tècnic subscrit per la direcció d’obra i el contractista en data 25 d’octubre de 
2005, que s’adjunta a la present resolució. 
 
SEGON. Modificar amb subjecció a l’article 146 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, el contracte de l’obra Projecte de condicionament de 
la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de Sant Ignasi, tram comprès 
entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253 i tram comprès entre els pk 1+253 i 
1+812, adjudicat a l’entitat mercantil Comsa, S.A. (NIF A08031098), amb domicili al 
carrer Viriato, 47, 08014 de Barcelona), per resolució de l'alcalde president de 3 de 
novembre de 2004, disminuint en  57.884,84 € i ampliant en 57.884,84 € les 
prestacions contractades d’acord amb els preus unitaris contradictoris conformats per 
l’adjudicatària i amb el segon expedient de modificació tècnica que s’aprova pel punt 
primer d’aquesta resolució. 
 
TERCER. Donar compte del contingut d’aquesta resolució al ple de la corporació en la 
primera sessió que tingui lloc, d’acord amb allò que preveu l’article 21.1, lletra k) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, a l’efecte del seu 
coneixement i ratificació.” 
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple de la resolució dictada per l’alcalde 
president, en data 8 de novembre de 2005, que ha estat transcrita en la part expositiva 
del present dictamen, i RATIFICAR-LA. “ 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 
2 GMPPC) i  1 abstenció del senyor Irujo 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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4.1.8 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'AIGÜES DE 

MANRESA, S.A., EN CONCEPTE DE TREBALLS COMPLEMENTARIS A 
L'OBRA DEL PROJECTE DE COL.LECTOR DE SANT IGNASI PER UN 
IMPORT DE 24.751,11 € (IVA INCLÒS). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 30 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que s’adjunten, 
la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:  
 
 A C O R D  
 
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, 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, un crèdit extrajudicial a favor 
del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable 
del servei. 
 
CREDITOR 
 
AIGÜES DE MANRESA S.A. 
NIF A-08294282 
Domicili: Plana de l’Om núm. 6 3r 3a. MANRESA 
 
CONCEPTE 
 
TREBALLS COMPLEMENTARIES A L’OBRA DEL PROJECTE DE COL·LECTOR DE 
SANT IGNASI A L’INTERIOR DE L’ILLA COMPRESA PELS CARRERS ARQUITECTE 
GAUDÍ, SANT JOAN D’EN COLL I CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA. 
 
IMPORT 
 
Factura núm. H-050940 d’un import de 14.334,19 €  
Factura núm. H-050941 d’un import de 10.416,92 €  
      
                                   Total         24.751,11 € (IVA inclòs) "  
 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 
2 GMPPC) i  1 abstenció del senyor Irujo 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. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS 
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4.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FOREST- 
BAGES S.L.L. PER IMPORT DE 632,20 EUROS, PER TREBALLS DE 
NETEJA I DESBROSSAMENT D'UN TERRENY SITUAT AL CARRER SANT 
BLAI.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, de 7 
de desembre 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. 
 
Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de medi ambient, 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 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 : Forest Bages SLL   NIF.: B-62660626 
Adreça: C/ Lepant, 12 de Manresa (08242) 
 
Concepte: Treballs addicionals de desbrossament i neteja realitzats al terreny situat al 
carrer St. Blai. 
 
Import:  632,20 € (IVA inclòs)" 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 
2 GMPPC) i  1 abstenció del senyor Irujo 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. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
 
5.1.1 APROVAR INICIALMENT LES CLÀUSULES PARTICULARS 

REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE 
SERVEIS A LES PERSONES DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA PER A 
L'ANY 2006.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde, president de l'Àrea de 
Serveis a les Persones, de 12 de desembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
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"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran 
conjuntament o prèviament a la convocatòria. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de novembre de 2005, va aprovar 
inicialment a les bases d’execució del pressupost les esmentades bases específiques 
de les quals, en virtut del seu redactat, l’especificació per a  cadascuna de les 
convocatòries es realitzarà mitjançant clàusules particulars quin contingut mínim es 
determina a l’article 2 de les bases específiques. 
 
L’Àrea dels Serveis a les Persones, en el marc jurídic i de procediment, procedeix a 
convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2006 en els termes que es 
determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest document. 
 
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que el Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les Persones ha 
emès informe de data 12 de desembre de 2005 proposant l’aprovació inicial i la 
informació pública de les presents clàusules particulars. 
 
Per tot això, el Tinent d’alcalde, President de l’Àrea dels Serveis a les Persones 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
“Primer.- Aprovar inicialment les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa, d’acord 
els següents conceptes i el text que s’acompanya al present dictamen: 
 

Servei de Cultura i Esports 
- Projectes i activitats de difusió de la Cultura  (Cultura 1/2006.1)   
- Projectes i activitats de creació artística (Cultura 2/2006.1) 
- Activitats de promoció esportiva (Esports 1/2006.1) 
- Esdeveniments esportius (Esports 2/2006.1) 
- Activitats de promoció de l’esport escolar (Esports 3/2006.1) 

 
Servei d’Educació i Universitats 

- Programes o activitats incloses en el marc del projecte curricular del centre 
(Educació 1/2006.1) 

- Programes o activitats complementàries (Educació 2/2006.1) 
 
Servei de Salut i Serveis Socials 

- Programes o activitats relacionats amb la salut pública (Salut/2006.1) 
- Programes o activitats de tipus assistencial i/o tractament, formatives o estudis 

socials i activitats de recerca en la divulgació i sensibilització social en l’àmbit 
dels serveis socials (Serveis Socials 1/2006.1).  
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Segon.- Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini 
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA 
 
Article 1.- Objecte de la convocatòria. És objecte de les presents bases l’aprovació 
conjunta de clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa, amb les denominacions 
i codis que segueixen: 
 

Servei de Cultura i Esports 
- Projectes i activitats de difusió de la Cultura  (Cultura 1/2006.1)   
- Projectes i activitats de creació artística (Cultura 2/2006.1) 
- Activitats de promoció esportiva (Esports 1/2006.1) 
- Esdeveniments esportius (Esports 2/2006.1) 
- Activitats de promoció de l’esport escolar (Esports 3/2006.1) 

 
Servei d’Educació i Universitats 

- Programes o activitats incloses en el marc del projecte curricular del centre 
(Educació 1/2006.1) 

- Programes o activitats complementàries (Educació 2/2006.1) 
 
Servei de Salut i Serveis Socials 

- Programes o activitats relacionats amb la salut pública (Salut/2006.1) 
- Programes o activitats de tipus assistencial i/o tractament, formatives o estudis 

socials i activitats de recerca en la divulgació i sensibilització social en l’àmbit 
dels serveis socials (Serveis Socials 1/2006.1).  

 
Article 2.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció 
i tota la documentació requerida en l’article 3 s’hauran de presentar en el termini que 
s’estableixi a l’acte de convocatòria. 
 
Article 3. Documentació a adjuntar. Els models normalitzats de sol·licitud de 
subvenció hauran d’anar acompanyades de la documentació que es detalla a les 
“Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de 
Manresa”, que serà entregada als interessats conjuntament amb l’esmentada 
sol·licitud. 
 
Article 4. Quantia de la subvenció. La quantia total de la subvenció atorgada es 
determinarà a partir de la prelació de les sol·licituds presentades per ordre de les 
puntuacions de qualificació del projecte. Tanmateix, en funció de les sol·licituds 
presentades i el crèdit pressupostari que consti a la convocatòria, la Comissió 
qualificadora podrà determinar la quantia de la subvenció a partir de la determinació 
proporcional per punts obtinguts pels projectes presentats. En aquest cas haurà de 
constar de forma motivada a l’acta que emeti i s’incorporarà a l’expedient.  
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Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra 
convocatòria similar o posterior, en funció d’allò que determinin les bases específiques 
que regularan l’atorgament de subvencions municipals per a l’any 2006. 
 
 
Article 5. Pagament de la subvenció. El 50% de l’import de la subvenció s’abonarà 
un cop aquesta hagi estat concedida; el 50% restant s’abonarà un cop hagi estat 
realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta serà la norma general, llevat d’aquells 
casos en que les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per 
al 2006 prevegin que el pagament de les subvencions es realitzarà íntegrament de 
manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que puguin contenir.  
 
Article 6. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules particulars 
que s’adjunten, els serà d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa així com les Bases específiques reguladores de l’atorgament 
de subvencions. 
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que es proposa aprovar inicialment les clàusules 
reguladores de l'atorgament de subvencions del conjunt de l'Àrea de Serveis a les 
Persones.  
 
Hi apareixen els tres serveis: el de Cultura i Esports, el d'Educació i Universitats, i el de 
Salut i Serveis Socials. Es  promociona els projectes i activitats de difusió o de creació, 
en el cas de Cultura; de promoció d'esdeveniments esportius a promoció de l'esport 
escolar en l'àmbit dels Esports; pel que fa a Educació, els programes o activitats 
incloses en el marc del projecte curricular de cadascun dels centres que hi puguin 
participar o d'aquelles activitats complementàries, i finalment, els serveis de Salut i 
Serveis Socials, els programes o activitats que es relacionen amb la salut pública o els 
de tipus assistencials o aquells que són de recerca, divulgació i sensibilització social 
en l'àmbit dels Serveis Socials. De fet, els paràmetres exposats ja es van establir amb 
la primera convocatòria que determinava la nova Llei de subvencions comuna a l'Estat 
espanyol. Així mateix, afegir que a partir de l'experiència de l'any 2005, més enllà del 
plec de clàusules que avui es porta a aprovació, i que a partir de la publicació en el 
DOGC, esdevindrà convocatòria en ferm, amb les dotacions econòmiques que estan a 
càrrec de les partides 489 de cadascuna d'aquestes unitats, avançar que la voluntat de 
l'equip de govern és, a partir de l'experiència i amb les ganes d'agilitzar millor el 
procediment per tal que  no esdevingui carregós pel conjunt de l'associacionisme local, 
fer una revisió el més detallada possible per tal que funcioni com a tal, és a dir, com 
una promoció d'aquests programes d'acord amb l'associacionisme local, la majoria del 
qual passa per l'Àrea dels Serveis a les Persones.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Selga, 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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L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en els punts 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 i 5.1.5 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment 
dels presents. 
 
 
5.1.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE JOSEP 

NAVARRO FONT, PER IMPORT DE 1.186,85 EUROS, EN CONCEPTE DE 
LLOGUER I MUNTATGE D'ENTARIMATS PER A SARDANES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent delegat de Cultura, de 29 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa va encarregar durant els mesos d’agost a novembre, 
diversos lloguers d’entarimats, inclòs el muntatge i desmuntatge, per la realització del 
cicle habitual d’audició de sardanes d’aquest any 2005. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura 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:  JOSEP NAVARRO FONT  

NIF: 39.322.278Y 
CONCEPTE: Lloguer i muntatge d’entarimats per a sardanes. 

IMPORT: 1.186,85 €". 
 
  
5.1.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LES ENTITATS  

QUILOVAT I ESI NETEJA I SERVEIS,  PER UN IMPORT TOTAL DE 7.799,16 
EUROS, PER DESPESES DE LA FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL 
TRADICIONAL MEDITERRÀNIA, MANRESA 2005.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent delegat de Cultura, de 23 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
 
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la 
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Mediterrània. Manresa 2005, que s’ha realitzat 
els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2005. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura 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 
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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. 
   

 
NOM: QUILOVAT  
NIF: B60621471 
CONCEPTE: 
Lloguer de diversos grups electrògens ubicats a la Fira d’Arrel de Manresa, des del dia 
2 al 6 de novembre de 2005 ........................................................................  4.999,16 € 
 
NOM: ESI NETEJA I SERVEIS 
NIF: B62696612 
CONCEPTE. Neteja especial Fira Mediterrània 4, 5, 6 i 7 de novembre de 2005
....................................................................................................................... 2.800,00 € 
 
 
IMPORT TOTAL 7.799,16 € 
  
 
 
5.1.4 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT UNIÓ 

MUSICAL DEL BAGES, PER IMPORT DE 5.800 EUROS, EN CONCEPTE DE 
REALITZACIÓ D'UN CONCERT AMB MOTIU DE LA FESTA DE SANTA 
CECÍLIA 2005. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent delegat de Cultura, de 25 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El 17 de maig de 2005 es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració a signar 
entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat Unió Musical del Bages. El pacte IV d’aquest 
conveni estableix el compromís de l’Ajuntament de contractar quatre actuacions de la 
Unió Musical del Bages, d’acord amb la Programació que l’entitat ha preparat per 
aquest any 2005 i que inclou actuacions pròpies i/o intercanvis amb altres bandes 
musicals. Una de les actuacions realitzades ha estat el concert de Santa Cecília. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura 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. 
   
NOM:UNIÓ MUSICAL DEL BAGES 
NIF: G61068516 
CONCEPTE: Realització del concert amb motiu de la Festa de Santa Cecília 2005 a la 
Sala Ciutat el dia 19 de novembre de 2005. 
IMPORT: 5.800,00 euros" 
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5.1.5 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓ 
PER LA PROMOCIÓ DEL MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA, PER 
IMPORT DE 38.690 EUROS, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT DEL 
SERVEI AL MUSEU, DE L'1 DE DESEMBRE DE 2004 AL 19 DE DESEMBRE 
DE 2005. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent delegat de Cultura, de 29 de 
novembre de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
"El 4 de juliol de 2005, l’alcalde president va aprovar el Plec de Clàusules 
administratives i l’expedient de concessió administrativa per l’explotació del Museu de 
la Tècnica de Manresa. 
El 10 d’octubre de 2005, l’alcalde va resoldre l’adjudicació d’aquesta concessió 
administrativa a favor de la Fundació Privada per a la promoció del Museu de la 
Tècnica de Manresa, que en aquests moments està pendent de signatura del 
contracte. 
 
Fundació Privada per la Promoció del Museu de a Tècnica de Manresa ha estat 
prestant el servei del Museu Municipal de la Tècnica de Manresa des de l’1 de gener 
d’aquest any 2005. 
  
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura 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 i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   
ENTITAT CONCEPTE EUROS 

 
FUNDACIÓ PER LA Manteniment del servei al 9.475,45 
PROMOCIÓ DEL MUSEU Museu de la Tècnica des del dia  
DE LA TÈCNICA DE MANRESA 1 de setembre al 31 desembre 2004 
CIF: G-60181955  
 
FUNDACIÓ PER LA Manteniment del servei al 14.185,15 
PROMOCIÓ DEL MUSEU Museu de la Tècnica des del dia  
DE LA TÈCNICA DE MANRESA 1 de gener al 31 de juliol de 2005  
CIF: G-60181955 
    
FUNDACIÓ PER LA Manteniment del servei al 15.029,40 
PROMOCIÓ DEL MUSEU Museu de la Tècnica des del dia  
DE LA TÈCNICA DE MANRESA 1 d’agost a 19 de desembre 2005  
CIF: G-60181955  
 

TOTAL .................................................38.690" 
 
 

Com que no es produeix debat, l'alcalde sotmet directament a votació els dictàmens 
compresos en els punts 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 i 5.1.5 de l'ordre del dia, i s'aproven per 22 
vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció 
de la senyora Selga, 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. 
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5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
5.2.1 INCLOURE EL COL.LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA COM 

A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde, regidor delegat de Salut, de 
12 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
"Per acord de ple de data 20 d’octubre de 1997 es va crear el Consell Municipal de 
Salut Pública, que a partir de l’acord plenari de 15 de desembre  del mateix any, passa 
a denominar-se Consell Municipal de Salut. 
En data 12 de desembre i número de registre d’entrada E2005046738  el Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Barcelona, amb CIF Q0866003G, ha presentat instància per la 
qual sol·licita formar part de l’esmentat Consell Municipal de Salut.  
 
L’article 25 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa 
estableix que podran formar part dels Consell sectorials aquelles institucions que 
exerceixin competències en l’àmbit sectorial al que es refereixi el Consell. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les 
Persones en data 12 de desembre de 2005. 
 
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Salut, proposa a la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta 
per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 

 
ACORDS 

 
“Primer.- Incloure com a membre de ple dret amb la condició de vocal del Consell 
Municipal de Salut el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, CIF Q0866003G i 
domicili al c/ Alcoi, 21 de Barcelona. 
 
Segon.- Comunicar els presents acords al Consell Municipal de Salut, així com a 
l’esmentat Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.”" 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 
GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Selga, 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. 
 
 
6. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA PER A POLÍTIQUES DE LA DONA I 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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6.1.1 APROVAR INICIALMENT LES CLÀUSULES PARTICULARS 
REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE 
DRETS DE CIUTADANIA PER A L'ANY 2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la tinent d'alcalde, Presidenta de l'Àrea de 
Drets de Ciutadania, de 12 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran 
conjuntament o prèviament a la convocatòria. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de novembre de 2005, va aprovar 
inicialment a les bases d’execució del pressupost les esmentades bases específiques 
de les quals, en virtut del seu redactat, l’especificació per a  cadascuna de les 
convocatòries es realitzarà mitjançant clàusules particulars quin contingut mínim es 
determina a l’article 2 de les bases específiques. 
 
L’Àrea de Drets de Ciutadania, en el marc jurídic i de procediment, procedeix a 
convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2006 en els termes que es 
determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest document. 
 
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que el Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les Persones ha 
emès informe de data 12 de desembre de 2005 proposant l’aprovació inicial i la 
informació pública de les presents clàusules particulars. 
 
Per tot això, la Tinent d’alcalde, Presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
“Primer.- Aprovar inicialment les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àrea de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa, d’acord els 
següents conceptes i el text que s’acompanya al present dictamen: 
 
A. Programa de la Dona 
 
Dinamització sociocultural i promoció de les dones (Dona 1/2006.1). 

 
B. Programa de la Gent Gran 

 
Millora de la qualitat de vida i el foment de els potencialitats de la gent gran (Gent Gran 
1/2006.1). 
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C. Programa de Joventut 
 
1. Promoció del lleure infantil i juvenil (Joventut 1/2006.1). 
 
2. Promoció dels joves a través de la sensibilització, la formació i/o la informació 
(Joventut 2/2006.1). 
 
3. Promoció de l’art jove (Joventut 3/2006.1). 
 
D. Programa de Participació Ciutadana 
 
Enfortiment del teixit social i la participació als barris (Participació 1/2006.1). 
 
E. Programa d’Immigració i Ciutadania 
 
1. Dinamització associativa i participació dels nous ciutadans immigrants 
presents a la ciutat (Immigració 1/2006.1). 
 
2. Promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i enriquiment mutu 
(Immigració 2/2006.1; convocatòria compartida amb el Programa de Solidaritat i 
Cooperació). 
 
F. Programa de Solidaritat i Cooperació  
 
1. Sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau (Solidaritat 1/2006.1). 
 
2. Cooperació internacional per al desenvolupament (Solidaritat 2/2006.1). 
 
Segon.- Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini 
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria 
l’aprovació conjunta de clàusules particulars reguladores de l’atorgament de 
subvencions per règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Drets de Ciutadania 
de l’Ajuntament de Manresa, amb les denominacions i codis que segueixen: 
 
A. Programa de la Dona 
 
Dinamització sociocultural i promoció de les dones (Dona 1/2006.1). 

• Línia 1: Promoció del reconeixement del paper de les dones a la societat. 
• Línia 2: Suport a organitzacions i col·lectius de dones. 
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B. Programa de la Gent Gran 
 
Millora de la qualitat de vida i el foment de els potencialitats de la gent gran (Gent Gran 
1/2006.1). 

• Línia 1: Millora de la qualitat de vida de la gent gran.  
• Línia 2: Foment de les potencialitats de la gent gran. 

 
C. Programa de Joventut 
 
1. Promoció del lleure infantil i juvenil (Joventut 1/2006.1). 

• Línia 1: Activitats estables de promoció del lleure infantil i juvenil. 
• Línia 2: Projectes i activitats puntuals de promoció del lleure infantil i juvenil. 

 
2. Promoció dels joves a través de la sensibilització, la formació i/o la informació 
(Joventut 2/2006.1). 
 
3. Promoció de l’art jove (Joventut 3/2006.1) 
 
D. Programa de Participació Ciutadana 
 
Enfortiment del teixit social i la participació als barris (Participació 1/2006.1). 

• Línia 1: Dinamització associativa veïnal. 
• Línia 2: Foment del treball en xarxa als barris. 

 
E. Programa d’Immigració i Ciutadania 
 
1. Dinamització associativa i participació dels nous ciutadans immigrants presents a la 
ciutat (Immigració 1/2006.1). 
 
2. Promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i enriquiment mutu 
(Immigració 2/2006.1; convocatòria compartida amb el Programa de Solidaritat i 
Cooperació). 
 
F. Programa de Solidaritat i Cooperació  
 
1. Sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau (Solidaritat 1/2006.1). 
 
2. Cooperació internacional per al desenvolupament (Solidaritat 2/2006.1). 
 
Article 2. Beneficiaris/es. Per norma general podran acollir-se a aquestes 
convocatòries les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de 
Manresa, així com grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les 
quals han d’estar empadronades al municipi de Manresa. Les convocatòries Joventut 
3/2006.1, Participació 1/2006.1, Immigració 2/2006.1, Solidaritat 2/2006.1 i Solidaritat 
2/2006.1 tenen criteris específics pel que fa a aquest punt. 
 
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció 
s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a l’acte de convocatòria. 
 
Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar 
acompanyades de la documentació que es detalla a les “Bases específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord 
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amb els models que figuren adjunts a aquestes clàusules particulars, a excepció 
d’aquells casos en què es demani documentació addicional. 
 
Article 5. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió qualificadora 
determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això es farà per un sistema 
de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional per punts, en funció de les 
subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució 
proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a l’acta que s’emeti i 
s’incorporarà a l’expedient.  
  
Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra 
convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases específiques 
que regularan l’atorgament de subvencions municipals per a l’any 2006. 
 
Article 6. Import màxim de la subvenció. A excepció de les subvencions concedides 
en la convocatòria Solidaritat 2/2006.1, per norma general l’aportació municipal no 
podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual s'apliqui. No obstant això, es podrà 
arribar fins al 75% d’aportació municipal quan la comissió qualificadora consideri que 
els projectes compleixin almenys dos dels següents requisits: 
Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i donatius 
en espècies per part de socis i col·laboradors. 
Els que siguin presentats per entitats que es dediquin a la defensa de valors i 
interessos generals i, per tant, no ofereixin serveis específics per als seus associats. 
Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de renda 
més baixa. 
Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi ha una 
absència total, o quasi, de comerç i altres activitats econòmiques. 
 
Article 7. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l’import de la 
subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida i el 50% restant s’abonarà 
un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta norma no serà 
d’obligat acompliment en els casos següents: 
1. Les subvencions concedides en la convocatòria Solidaritat 2/2006.1, per les 
característiques especials que tenen els projectes de cooperació internacional. 
2. Altres excepcions que puguin quedar recollides en les bases específiques que 
regularan l’atorgament de subvencions municipals per a l’any 2006. 
 
Article 8. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules particulars 
que s’adjunten, els serà d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa així com les Bases específiques reguladores de l’atorgament 
de subvencions. 
 
 
A. PROGRAMA DE LA DONA 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de 
dinamització sociocultural i de  promoció de les dones  

 
Codi: Dona 1/ 2006.1 

 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes i activitats de dinamització sociocultural i de promoció de les dones a la ciutat 
de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2006. 
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Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran 
subvencionables els projectes següents: 
 
Línia 1: Promoció del reconeixement del paper de les dones a la societat. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat: 
Fomentar una major presència i participació de les dones a la vida pública i a la presa 
de decisions. 
Incidir en el reconeixement i la valoració dels treballs que les dones duen a terme en la 
vida quotidiana de la ciutat. 
Promoure projectes innovadors que aportin una perspectiva de gènere. 
 
Línia 2: Suport a organitzacions i col·lectius de dones.  
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat: 
Enfortir i fer més visible el treball realitzat per les associacions de dones. 
Fomentar els espais de trobada per al desenvolupament personal de les dones. 
Fomentar les xarxes d’intercanvi i de comunicació entre les assoc. de dones. 
 

Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

Criteris comuns: 

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 10 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 5 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 20 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 5 punts. 
 
Criteris específics de valoració dels projectes acollits a la línia 1: 

6) La implicació de vàries entitats, preferiblement d’àmbits diversos, fins a 20 punts. 

7) L’enfocament local del projecte (que doni resposta a una necessitat específica de la 
ciutat), fins a 10 punts.   

8) El nombre de persones voluntàries implicades en el projecte, fins a 10 punts. 

Criteris específics de valoració dels projectes acollits a la línia 2: 

6) La capacitat de gestió de l’entitat, fins a 10 punts. 

7) La no recepció de pagaments en espècies (local, consums...) a través de 
l’Ajuntament, fins a 20 punts. 

8) L’aportació pròpia de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 
10 punts. 

 
Article 4: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sra. Núria Sensat i Borràs, Regidora delegada de Polítiques de les Dones. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
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Sra. Laura Castany i Figuera, Coordinadora del Programa Transversal de la Dona. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
 
B. PROGRAMA DE LA GENT GRAN 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes per a 
la millora de la qualitat de vida i el foment de els potencialitats de la gent gran. 
 
Codi: Gent Gran 1 /2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes per a la millora de la qualitat de vida i per al foment de les potencialitats de la 
gent gran, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran 
subvencionables els projectes següents: 
 
Línia 1: millora de la qualitat de vida de la gent gran. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat: 
Les activitats formatives i d’aprenentatge permanent 
Les activitats de manteniment físic i psíquic. 
Les programació d’activitats recreatives i culturals. 
La gestió de la informació sobre els serveis i les necessitats de la gent gran. 
 
Línia 2: foment de les potencialitats de la gent gran. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat: 
Les relacions intergeneracionals. 
El suport i la solidaritat amb la gent gran. 
L’enfortiment de l’associacionisme i l’autoorganizació. 
Els valors de la gent gran 
El reconeixement de l’aportació de les persones grans: homenatges, memòria 
històrica,... 

Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

Criteris comuns: 

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 20 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 20 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 5 punts. 
6) La capacitat de gestió dels sol·licitants, fins a 10 punts. 
7) La cooperació entre entitats, fins a 10 punts. 
8) La transversalitat de les propostes, fins a 5 punts. 
9) La compatibilitat de la proposta amb la resta d’activitats del sector, fins a 5 punts. 
 
Criteri específic de valoració dels projectes acollits a la línia 1: 

10) La continuïtat del projecte, fins a 10 punts. 
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Criteri específic de valoració dels projectes acollits a la línia 2: 

10) El grau d’innovació del projecte, fins a 10 punts. 

Article 4. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Regidora delegada de la Gent Gran. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sr. Enric Roca i Carrió, Coordinador del Programa de la Gent Gran. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
 
C. PROGRAMA DE JOVENTUT 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de 
promoció del lleure infantil i juvenil 

 
Codi: Joventut 1/2006.1 

 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes i activitats de promoció del lleure infantil i juvenil, que es duguin a terme en el 
transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran 
subvencionables els projectes següents: 
 
Línia 1: Activitats estables de promoció del lleure infantil i juvenil. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat organitzar i dur a terme una 
programació anual de lleure per a infants i joves. 
 
Línia 2: Projectes i activitats puntuals de promoció del lleure infantil i juvenil. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat diversificar les 
propostes de lleure actuals, promovent activitats lúdiques alternatives al model 
d’oci purament consumista. 
 
Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 
 
1) L’interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 5 punts. 
2) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçat, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts. 
5) La  transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts. 
6) La qualitat de la presentació del projecte, fins a 10 punts. 

7) El grau de coincidència amb les prioritats que marca el PAM 2004-2007, fins a 20 
punts. 

8) El foment de la relació entre les entitats juvenils, fins a 10 punts. 
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Article 4: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Joventut. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de 
promoció dels joves a través de la sensibilització, la formació i/o la informació 
 
Codi: Joventut 2/2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes de promoció dels joves de Manresa a través de la sensibilització, la formació 
i/o la informació, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es 
subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat: 
Aportar informació i/o afavorir la sensibilització social en tots aquells temes que 
preocupen els joves. 
Promoure activitats formatives complementàries a l’educació reglada. 
Incidir en la formació en el camp del lleure infantil i juvenil. 
Oferir recursos a altres entitats i col·lectius juvenils per facilitar el desenvolupament de 
les seves activitats. 

 

Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

1) L’interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 5 punts. 
2) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçat, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts. 
5) La  transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts. 
6) La qualitat de la presentació del projecte, fins a 10 punts. 
7) L’experiència i capacitat de gestió de l’entitat, fins a 10 punts. 

8) El grau de coincidència amb les prioritats que marca el PAM 2004-2007, fins a 20 
punts. 

Article 4: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Joventut. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
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Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes i 
activitats de promoció de l’art jove 
 
Codi: Joventut 3/2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes de promoció de l’art jove a Manresa, que es duguin a terme en el transcurs 
de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es 
subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat: 
Promoure els artistes joves no professionals. 
Fomentar les expressions artístiques minoritàries. 
 
Article 3. Beneficiaris/es. Podran ser beneficiaris de les subvencions entitats 
jurídiques sense ànim de lucre, així com grups de persones físiques i persones 
físiques individuals de Manresa i/o altres municipis del Bages, sempre i quan 
compleixin tots els requisits establerts a les bases específiques. 

 

Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

1) L’interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 5 punts. 
2) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçat, fins a 5 punts. 
4) La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts. 
5) La  transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts. 
6) La qualitat de la presentació del projecte, fins a 10 punts. 
7) L’experiència i capacitat de gestió dels sol·licitants, fins a 10 punts. 

8) Que l’entitat o les persones físiques que presenten el projecte siguin residents a 
Manresa, fins a 15 punts. 

9) El grau de coincidència amb les prioritats que marca el PAM 2004-2007, fins a 10 
punts. 

Article 5: Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió 
qualificadora estarà formada per: 
 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet, Regidora delegada de Joventut. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
 
D. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes i 
activitats per a l’enfortiment del teixit social i la participació als barris 
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Codi: Participació 1 /2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes per a l’enfortiment del teixit social i la participació als barris de Manresa, que 
es duguin a terme en el transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran 
subvencionables els projectes següents: 
 
Línia 1: dinamització associativa veïnal. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat: 
La modernització de l’entitat, a través la formació dels seus dirigents, l’adquisició de 
nous mètodes i eines de gestió, etc. 
La promoció de la implicació de col·lectius de ciutadans i ciutadanes poc 
representades fins ara: joves, dones, estrangers... en les dinàmiques del barri i de la 
pròpia entitat. 
Reforçar les festes de barri, especialment en tot allò que fomenti la convivència veïnal. 

 

Línia 2: foment del treball en xarxa als barris. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat posar en comú els recursos de 
diverses entitats del barri per:  
Promoure la inclusió social dels veïns i les veïnes (xarxes de suport, trobades, 
visites,...). 
Promoure la participació dels veïns i les veïnes en els afers públics (assemblees, 
fòrums,  exposicions,...). 
 
S’exclouen de la convocatòria tots aquells projectes que es duguin a terme a l’empara 
d’un pla de desenvolupament comunitari o similar. 
 
Article 3. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa que compleixin els 
requisits següents: 
 
Línia 1: entitats de base territorial a nivell de barri. 
Línia 2: presentació conjunta del projecte per part de tres o més entitats, pertanyents al 
mateix barri o àrea de la ciutat, de les quals almenys una ha de ser una associació de 
veïns i veïnes. 
 

Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

Criteris comuns: 

1) L'interès general de l'activitat per al barri i la ciutat, fins a 5 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 20 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 5 punts. 
 
Criteris específics de valoració dels projectes acollits a la línia 1: 
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6) La capacitat de gestió de l’entitat, fins a 10 punts. 

7) Les aportacions de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 15 
punts. 

8) La col·laboració entre entitats del mateix tipus, fins a 5 punts. 

9) Les dinàmiques de dinamització de la pròpia entitat: democràcia interna, formació 
dels directius, promoció de l’entitat, captació i formació de voluntariat, fins a 10 punts. 

Criteris específics de valoració dels projectes acollits a la línia 2: 

6) El nombre d’entitats implicades en el projecte, fins a 20 punts. 

7) Les aportacions de les entitats implicades (quotes, patrocinis) al finançament del 
projecte, fins a 5 punts. 

8) El nombre de voluntaris efectivament implicats en la gestió del projecte, fins a 15 
punts. 

Article 5. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà 
formada per: 

Sra. Núria Sensat i Borràs, Regidora delegada de Participació Ciutadana. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Montserrat Gibert i Antich, Tècnica de Participació Ciutadana.  

Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 

 
 
E. PROGRAMA D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de 
dinamització associativa i participació dels nous ciutadans estrangers residents a 
Manresa 
 
Codi: Immigració 1/2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes de dinamització associativa i participació dels nous ciutadans estrangers 
residents a Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es 
subvencionaran els projectes que tinguin com a finalitat: 
Promoure la presència i la participació dels nous col·lectius d’orígens diversos que són 
fruit dels processos migratoris, sobretot a través de l’associacionisme i del treball en 
xarxa entre entitats, agents socials i ciutadans. 
Incidir en els aspectes de sensibilització social front el fet migratori i l’equiparació de 
drets i deures entre tots els ciutadans, sigui quin sigui el seu origen. 
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Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 15 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 10 punts. 

6) La participació activa de l’entitat en plataformes de coordinació, debat i intercanvi a 
nivell de ciutat, dins la temàtica de les migracions, la interculturalitat, la solidaritat i la 
convivència cívica, fins a 10 punts. 

7) Que l’actuació proposada abordi el fet migratori, intercultural i convivencial a la 
ciutat des d’una òptica de sensibilització, participació i integració activa de totes les 
parts que conformen la societat, la defensa de valors d’igualtat i respecte als drets 
fonamentals, fins a 10 punts. 

8) El grau d’innovació que l’acció proposada aporti al conjunt d’intervencions que es 
duguin a terme al territori, i/o complementi a altres intervencions que tinguin lloc a 
nivell de ciutat, fins a  5 punts. 

9) El cofinançament a través d’altres fonts d’ingressos, a banda de la subvenció 
municipal, fins a 5 punts. 

10) L’experiència reconeguda de l’entitat en l’àmbit on proposa la seva intervenció, així 
com capacitat gestora i d’organització, fins a 5 punts. 

11) Tenir en compte l’ús d’equipaments i espais municipals no cedits per a la 
realització de les activitats, fins a 5 punts. 

 

Article 4: Quantitat màxima atorgable a un projecte. Cap projecte no podrà obtenir 
una subvenció d’import superior al 35% de la consignació pressupostària prevista per 
la convocatòria. 

 
Article 5: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà 

formada per: 
Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sr. Josep Vilarmau i Vila, Tècnic del Pla d’Immigració.  
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes i activitats 

de promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i enriquiment mutu 
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Codi: immigració 2/2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes de promoció de la interculturalitat com a valor de convivència i enriquiment 
mutu, que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es 
subvencionaran els projectes que tinguin com a finalitat: 
Facilitar la descoberta de l’altre i l’aproximació entre grups i individus portadors de 
diferent arrel cultural que conviuen a la ciutat. 

Promoure el diàleg intercultural per combatre l’exclusió, la xenofòbia o el racisme 
en els diferents àmbits de la societat. 

 

Article 3. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa. 

 

Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 15 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 10 punts. 

6) La participació activa de l’entitat en plataformes de coordinació, debat i intercanvi a 
nivell de ciutat, dins la temàtica de les migracions, la interculturalitat, la solidaritat i la 
convivència cívica, fins a 10 punts. 

7) El foment el treball en xarxa a nivell ciutadà, així com la participació activa dels 
col·lectius de nous ciutadans immigrants en el seu funcionament i en l’organització de 
les seves activitats, fins a10 punts. 

8) El grau d’innovació que l’acció proposada aporti al conjunt d’intervencions que es 
duguin a terme al territori, i/o complementi a altres intervencions que tinguin lloc a 
nivell de ciutat, fins a  5 punts. 

9) El cofinançament a través d’altres fonts d’ingressos, a banda de la subvenció 
municipal, fins a 5 punts. 

10) L’experiència reconeguda de l’entitat en l’àmbit on proposa la seva intervenció, així 
com capacitat gestora i d’organització, fins a 5 punts. 

11) Tenir en compte l’ús d’equipaments i espais municipals no cedits per a la 
realització de les activitats, fins a 5 punts. 
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Article 5: Quantitat màxima atorgable a un projecte. Cap projecte no podrà obtenir 
una subvenció d’import superior al 35% de la consignació pressupostària prevista per 
la convocatòria. 

 
Article 6: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà 

formada per: 
Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Tècnica de Solidaritat i Cooperació. 
Sr. Josep Vilarmau i Vila, Tècnic del Pla d’Immigració.  
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
 
F. PROGRAMA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de 
sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau 
 
Codi: Solidaritat 1/2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes de sensibilització i educació vers la solidaritat i la pau, que es duguin a terme 
en el transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria es 
subvencionaran els projectes que tinguin com a finalitat: 

- Fomentar les actituds de responsabilitat social al Nord que ajudin al 
desenvolupament dels països del Sud. 

- Incentivar el consum ètic i responsable 
- L’educació en valors vers la solidaritat i la Cultura de Pau 
- Desenvolupar i posar en pràctica idees innovadores per avançar en els 

objectius determinats pel Pla d’Actuació Municipal 2004-2007 de l’àmbit de 
Solidaritat i Cooperació. 

 
Article 3. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa. 

 

Articles 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 5 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts. 
3) El nombre de destinataris/es a qui va adreçada, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 20 punts. 
6) La continuïtat de l’activitat i el seu grau d’innovació, fins a 10 punts. 
7) La qualitat de la presentació i el fet de fer-ho conjuntament entre diverses entitats, 
fins a 10 punts. 
9) El nivell de difusió del projecte, fins a 10 punts. 
10) El vincle amb altres programes i projectes de la ciutat, fins a 10 punts. 
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11) El respecte al codi ètic d’imatges i missatges de la Coordinadora Estatal d’ONGD, 
10 punts. 

Article 5: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Tècnica de Solidaritat i Cooperació. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
 
 
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes 
de cooperació internacional per al desenvolupament 
 
Codi: Solidaritat 2/2006.1 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, que es duguin a terme 
en el transcurs de l’any 2006. 
 
Article 2. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es 
subvencionaran els projectes: 

- Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més baix, 
projectes dirigits als sectors més empobrits de països amb un índex de 
desenvolupament mitjà o projectes destinats a països en conflicte. 

- Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions 
encaminades a l’empoderament del grup beneficiari i al seu desenvolupament 
autogestionari (es prioritzaran activitats productives, de foment de l’educació, 
de capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la 
situació socio-sanitària i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat 
democràtica dels països del sud). 

- Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles mediambientalment 
i culturalment 

- Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats. 
- Que s’adrecin a les següents zones geogràfiques: Magrib, Amèrica Llatina, 

Àfrica Subsahariana. 
- Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa. 
- Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris (projectes 

de codesenvolupament).                     
 
Article 3. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats 
que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes de Manresa. 
 
Article 4: Documentació complementària que s’haurà d’aportar amb la sol·licitud. 
A més de la documentació genèrica a la qual es fa referència a l’article 3 de les 
clàusules particulars de Drets de Ciutadania, les entitats que optin a subvencions per a 
projectes de cooperació internacional hauran d’aportar: 



 75

Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document annex. És 
imprescindible emplenar l’apartat referit a les accions de sensibilització per difondre el 
projecte, el context del país i les causes de la situació actual 
Estatuts de la contrapart. 
Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres projectes. 
Document acreditatiu de l’interès de la contrapart en el projecte. 
Document acreditatiu de l’interès i/o el suport al projecte per part de les autoritats 
locals del país, en el cas que existeixi. 
Acreditació de l’interès dels beneficiaris en el projecte. 
Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama actualitzat. 
Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el projecte 
(mapes, retalls de premsa, etc.). 
 

Article 5. Import màxim de la subvenció. L’import d’una subvenció no podrà excedir 
el 75% del cost del projecte al qual s'apliqui. 

Article 6. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 3 punts.  
2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 2 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 15 punts. 
4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts. 
5) La transcendència que tingui l'activitat, fins a 30 punts. 
6) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts. 
7) La solidesa de la contrapart i la qualitat de la relació amb aquesta, fins a 10 punts. 
8) La sensibilització efectuada a Manresa a partir del projecte de cooperació, fins a 15 
punts. 
Article 7: Pagament de la subvenció. El 100% de l’import de la subvenció s’abonarà 
un cop aquesta hagi estat concedida. 
 
Article 8: Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora 
estarà formada per: 
Sr. Xavier Rubio i Cano, Regidor delegada d’Immigració. 
Sr. Ramon Canal i Oliveras, Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Tècnica de Solidaritat i Cooperació. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

 

La senyora Sensat i Borràs diu que les clàusules que es presenten del conjunt de 
l'Àrea, i per tant, de les regidories que la conformen, no tenen cap canvi respecte les 
que es van aprovar l'any passat, i per tant, aquest és tot just el segon any que es 
comença amb l'aplicació de la nova normativa de subvencions, i que té com a objectiu 
consolidar l'aplicació de la normativa aconseguint que tant les entitats com 
l'Ajuntament perdin el mínim de temps possible i que tant els recursos com la finalitat 
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per la qual es presentaven es pugui dur a terme en el moment que l'entitat vulgui. 
Aquest primer any  ha estat de rodatge tant a nivell intern per part del personal de 
l'Ajuntament, que s'ha hagut d'adaptar a una nova normativa, com pel conjunt 
d'entitats, associacions i col·lectius que també han hagut de fer un esforç molt 
considerable.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i  2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Selga 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. 
 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA D'OCUPACIÓ 
 
6.2.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 154.670,97 EUROS CONCEDIDA PER LA 

DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ LOCAL, PER AL PROJECTE 
TEMPUS III. PERSONES GRAN I MAINADA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ocupació, de 7 de 
desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 

 
"El Programa Operatiu de Foment de l’Ocupació P.O 2000 ES53PO313 (Objectiu-3) 
aprovat per la Comissió de la U.E. per al període 2000-2006, en l’eix del 
Desenvolupament Local conté una Subvenció Global del Fons Social Europeu, 
destinada a finançar projectes que contribuiran al desenvolupament local.  
 
Per Resolució de 20 d’abril de 2005, de la Secretaria de Estado de Cooperación 
Territoral, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts de la Subvenció Global per 
a la convocatòria única pels anys 2005 - 2006. 
 
Mitjançant la Subvenció Global, es pretén reforçar  la cooperació econòmica de l’estat 
amb les entitats locals, amb la finalitat de fomentar iniciatives que desenvolupin noves 
activitats per a necessitats locals generadores de treball i oferir als sol·licitants de 
treball una oportunitat de pràctica laboral acompanyada de la formació en la prestació 
de serveis d’atenció a persones amb especials necessitats.   
 
El 12 de juliol de 2005, es va aprovar per resolució de l’alcalde accidental de 
l’Ajuntament de Manresa, el projecte “Tempus III. Persones grans i mainada” i la seva 
inclusió a la convocatòria de subvencions públiques per la concessió dels ajuts del 
FSE per a zones d’Objectiu 3 per a l’any 2005-2006, prevista al Programa Operatiu 
P.O ES 53 PO313 i es va sol·licitar a la Secretaria de Estado del Ministerio de 
Administraciones Públicas una subvenció de 154.670,97 euros, equivalent al 45% del 
pressupost total elegible del projecte de 343.713,27 euros, per a la realització del 
Projecte “Tempus III. Persones grans i mainada”.  
 
Segons les Bases reguladores de finançament, l’aportació al finançament del projecte 
per part del Fons Social Europeu ,Programa Operatiu P.O 2000 ES 53PO313 de 
foment de l’ocupació, serà del   45% del cost total elegible. 
 
En data 25 de novembre de 2005, la Dirección General de Cooperación Local, ha 
resolt favorablement  el projecte “Tempus III. Persones grans i mainada”, referència 
núm. 111, amb un pressupost total elegible de 343.713,27 euros, atorgant una 
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subvenció de 154.670,97 euros, equivalent al 45 % del pressupost , tal com estableix 
el document amb registre d’entrada núm. 44757 de 25 de novembre de 2005. La seva 
execució és preveu realitzar entre els exercicis 2005, 2006 i 2007, amb la següent 
distribució anual : 
 
Exercici 2005 2.643,36€ 
Exercici 2006 96.017,40€ 
Exercici 2007 56.010,21€ 
 
De conformitat amb les Bases reguladores de la Subvenció global del FSE, per a 
sol·licitar el lliurament de la subvenció es necessari acreditar l’existència al pressupost 
municipal de crèdit adequat i suficient per atendre l’import total del projecte, 
diferenciant l’aportació nacional i que aquesta aportació no rep cofinançament per part 
de cap altre fons comunitari. 
 
Vist que l’execució del projecte reuneix les condicions per a poder autoritzar la 
modalitat de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
articles 79 i 80 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient. 
Com a regidor delegat d’Ocupació, proposo al Ple de la Corporació municipal l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS : 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la “Direcció General de Cooperació 
Local” i per un import de 154.670,97 euros, el projecte “TEMPUS III. PERSONES 
GRANS I MAINADA”, referència núm. 111, tal com estableix el document amb registre 
d’entrada en aquest Ajuntament núm. 44757 de 25 de novembre de 2005. 
 
Segon.- Aplicar la subvenció atorgada de 154.670,97 euros, al programa 322.6 del 
pressupost dels exercicis  2005, 2006 i 2007 d’acord amb la distribució següent : 
 
Exercici 2005          2.643,36€ 
Exercici 2006                   96.017,40€ 
Exercici 2007       56.010,21€ 

 
Tercer.- L’execució de les accions del Projecte  s’iniciaran en data 1 de desembre de 
2005. 
 
Quart.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del Projecte de 
Polítiques Actives d’Ocupació “Tempus III. Persones Grans i Mainada”, cofinançat pel 
Fons Social Europeu- Subvenció Global, amb un pressupost total elegible de 
343.713,27 euros. 
 
Cinquè.-  Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianual:: 
 
 

EXERCICI PRESSUPOST TOTAL 
ELEGIBLE 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

APORTACIÓ  
FSE 

2005 5.874,14 3.230,78 2.643,36
2006 213.372,00 117.354,60 96.017,40
2007 124.467,13 68.456,92 56.010,21



 78

TOTAL 343.713,27 189.042,30 154.670,97
 
Sisè.- Manifestar que el pressupost total elegible de l’esmentat Projecte no rep cap 
altre tipus de cofinançament procedent de la Unió Europea o d’altres Organismes i/o 
Administracions Públiques." 
 
 
El senyor Rubio i Cano diu que es tracta d'un dictamen d'acceptació d'una subvenció 
concedida pel Ministeri d'Administracions Públiques, però com a ens de l'Estat que 
gestiona el Fons Social Europeu. El fet que avui s'accepti la subvenció permet explicar el 
tipus de programa del qual forma part Tempus. Es tracta de la tercera edició, que des del 
Servei Local d'Ocupació es desenvolupa, i precisament en relació a les polítiques 
d'habitatge, permet visualitzar una de les altres accions  que s'intenten des del govern 
per fer front a la vulnerabilitat social. En el moment actual, la societat, més que està 
presidida per l'extrema pobresa, tot i que existeix, està presidida per les famílies i les 
persones vulnerables.  
 
En un dels punts de l'ordre del dia anteriors s'ha debatut sobre el model de ciutat que es 
vol: ciutat compacte, ciutat sostenible,  i s'ha vinculat la qüestió del model de ciutat amb la 
qüestió de l'accés a l'habitatge. 
 
Així doncs, un altre dels instruments fonamentals que permet  a les persones sortir de 
l'exclusió és obtenir un lloc de  treball. El programa que es presenta es dirigeix 
fonamentalment a dos grans col·lectius: les dones i les persones immigrants.  
 
En la darrera edició del programa, totes les participants han estat dones i hi ha hagut una 
participació  d'un 40% de persones immigrants. 
 
El programa intenta formar a les participants professionalment en atenció a persones, en 
dos nivells. Un, més orientat a persones grans; i un altre, a l'atenció de la infància. Reben 
una formació professional de 250 hores, i reben una orientació laboral i una quarta part 
del temps de les 500 hores es destina a fer unes pràctiques en serveis que ajudaran a la 
inserció laboral. Així mateix, el programa ha tingut com a resultat que el 55% de les 
persones que han participat en l'edició del Tempus finalitzada en el més de novembre 
s'hagin inserit en el món laboral.  
 
Per tant, s'intenta fer front i ajudar a persones en situació d'exclusió, i, posar de manifest 
que mitjançant aquests tipus de programes, finançats  pel Fons Social Europeu, 
s'aconsegueix que persones que estaven excloses del mercat laboral, obtinguin una 
formació i posteriorment una feina.  Així mateix, cal dir que la línia de treball és molt 
interessant i es pot aplicar a d'altres tipus de programes que no tenen el volum de 
recursos de què disposa el programa Tempus, ja que aquest es financia per mitjà de 
recursos de la UE. 
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.3 REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL D'IMMIGRACIÓ, 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 
6.3.1 INCLOURE LA "ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL HORIZONTES 

MEDITERRÁNEOS" COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSELL 
MUNICIPAL SECTORIAL D'INTERCULTURALITAT I MIGRACIONS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat del Programa Transversal 
d'Immigració, Cooperació i Solidaritat, de 12 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu 
el següent: 
 
"Per acord de Ple de data 20 de desembre de 2004 es va constituir el Consell 
Municipal sectorial d’Interculturalitat i Migracions, com a òrgan de participació 
ciutadana pel que fa a la informació, l’assessorament i la col·laboració en la política i la 
gestió de l’àmbit de la immigració i ciutadania. 
 
En data 19 de setembre de 2005 (Registre d’Entrada E2005035408) la Asociación 
Socio Cultural Horizontes Mediterraneos (CIF G63848196 i domicili Font dels 
Capellans, 9-4-3 de Manresa) ha presentat sol·licitud per tal de poder formar part de 
l’esmentat consell. 
 
L’article 25.1.b del Reglament de Participació Ciutadana estableix que podran formar 
part dels Consells Sectorials, com a membres de ple dret, les entitats ciutadanes de 
l’àmbit sectorial, sempre i quan ho sol·licitin i estigui inscrita en el Registre Municipal 
d’Entitats Ciutadanes. 
 
Vist que l’esmentada entitat disposa de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes amb el número de Registre 350/05. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les 
Persones en data 12 de desembre de 2005. 
 
Per tot això, el Regidor delegat del Programa Transversal d’Immigració, Cooperació i 
Solidaritat, proposa a la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania que dictamini 
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Incloure com a membre de ple dret amb la condició de vocal del Consell 
municipal sectorial d’Interculturalitat i Migracions la Asociación Socio Cultural 
Horizontes Mediterraneos, CIF G63848196 i domicili Font dels Capellans, 9-4-3 de 
Manresa. 
 
Segon.- Comunicar els presents acords a la Asociación Socio Cultural Horizontes 
Mediterraneos.” 
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Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en els punts 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 i 7.1.6 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per 
assentiment dels presents. 
 
7. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  
7.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
7.1.1 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 president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda, de 12 de desembre  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. 
  
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: PROYECTOS PROMOLARO, SL  representat/ada per LAGUNA 
VAZQUEZ LAURA 
Expedient: ICB/2005000160 (COM/2005000523) 
Descripció obres: Reparacions interiors de finestres al C/. Santa Llúcia,3.bx-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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Sol·licitant: FOMENT DE REHABILITACIO URBANA DE MANRESA SA  
representat/ada per TORRAS CASAS SALVADOR 
Expedient: ICB/2005000137 (OBM/2005000206) 
Descripció obres: Rehabilitació o Redistribució d'un habitathe al C/. Sant 
Francesc, 1-2n.-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.  
 
Sol·licitant: OSORIO URENDEZ MARIA TRINIDAD 
Expedient: ICB/2005000159 (OBM/2005000222) 
Descripció obres: Rehabilitació coberta, façana principal i escala interior a la 
Via Sant Ignasi, 35  
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: SEIXAL NOU, S.L.  representat/ada per MUNTADA MIRO POL 
Expedient: ICB/2005000158 (OBM/2005000225) 
Descripció obres: Rehabilitació interior d'un habitatge al C/. Escodines, 284t. pis  
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: TORRAS VIGUÉ, CB  representat/ada per CORRONS ABADAL 
JOAN 
Expedient: ICB/2005000163 (COM/2005000651) 
Descripció obres:  Formació rampa entrada immoble i rasa comesa de llum a la 
Plana de l’Om, 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: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER CANAL NÚM. 29, 
representat/ada BOTELLA ABEYÀ NÚRIA 
Expedient: ICB/2005000162 (COM/2005000661) 
Descripció obres:  Reparació de l’últim voladís de la façana al C/. Canal, 29 
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." 
 
 

7.1.2 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 president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda, de 12 de desembre  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. 
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 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 o utilitat pública i  
estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: REIG CENTELLAS RAMON 
Expedient: ICB/2005000149 (COM/2005000606) 
Descripció obres: Pintar zones malmeses de façana al C/. Circumval.lació, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS NUMANCIA 9 - 11 representat/ada 
per SANTANDREU JORDA JORDI 
Expedient: ICB/2005000155 (COM/2005000625) 
Descripció obres: Aplacat de façanes al C/. Numància, 9 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CP PROMOCIONS IMMOBILIARIES DEL BAGES, SL 
representat/ada per ROYUELA SERRA GEMMA 
Expedient: ICB/2005000165 (COM/2005000657) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Folch i Torras, 12 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 

 
7.1.3 ESTIMAR LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 % 

DE LA QUOTA DE  L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PEL SERVEI CATALÀ DE LA 
SALUT ( LLICÈNCIA CAP ARQUITECTE GAUDÍ. 55). 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda, de 12 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
   
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la 
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte.  
 
Pel Director de l’àrea dels Serveis a les Persones s’ha informat:  
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− Aquestes obres suposa la construcció d’un Centre d’Atenció Primària on es 
prestaran els serveis d’atenció primària. Cal dir que l’atenció primària és el primer 
nivell d’accés dels ciutadans i ciutadanes a l’assistència sanitària estant dotat un 
equip de professionals que integren de forma equilibrada, l’atenció preventiva, 
l’atenció curativa, l’atenció rehabilitadora i la promoció de la salut de la comunitat. 

 

− Concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part del Servei 
Català de la Salut del servei públic de salut pública destinat a la població de 
Manresa que resideix en aquella àrea bàsica de Salut, es valora molt positivament 
la realització de les obres de construcció d’un CAP al c/ Arquitecte Gaudi,  núm. 55 
que permetran una millora en les instal·lacions sanitàries, motiu pel que es 
considera que les esmentades obres reuneixen els requisits establerts a l’apartat 1 
d) de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es proposa la concessió 
de la bonificació de 95% de la quota de l’impost per a la realització de les obres de 
construcció d’un CAP al c/ Arquitecte Gaudí, núm. 55, en base a les circumstàncies 
expressades en els punts anteriors.  

 
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 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 
 
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT representat per BATESTEZA 
PENNA JORGE 
Expedient: ICB/2005000156 (OMA/2005000090) 
Descripció obres: Construcció d’un CAP al C/. Arquitecte Gaudi, 55 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1.d) de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
 
7.1.4 ESTIMAR LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 % 

DE LA QUOTA DE  L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PEL SERVEI CATALÀ DE LA 
SALUT (ACTIVITAT CAP ARQUITECTE GAUDÍ. 55). 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda, de 12 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
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L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la 
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte.  
 
Pel Director de l’àrea dels Serveis a les Persones s’ha: 
 

− Aquestes obres  suposa la posada en funcionament d’un Centre d’Atenció 
Primària on es prestaran els serveis d’atenció primària. Cal dir que l’atenció 
primària és el primer nivell d’accés dels ciutadans i ciutadanes a l’assistència 
sanitària estant dotat un equip de professionals que integren de forma equilibrada, 
l’atenció preventiva, l’atenció curativa, l’atenció rehabilitadora i la promoció de la 
salut de la comunitat. 

 

− Concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part del Servei 
Català de la Salut del servei públic de salut destinat a la població de Manresa que 
resideix en aquella àrea bàsica de Salut, es valora molt positivament la realització 
de l’activitat de CAP al c/ Arquitecte Gaudi,  núm. 55 que permetrà una millora en 
les instal·lacions sanitàries, motiu pel que es considera que la realització 
d’aquestes obres reuneix els requisits establerts a l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de 
l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es proposa la concessió de la bonificació 
de 95% de la quota de l’impost per a l’activitat de CAP al c/ Arquitecte Gaudí, núm. 
55, en base a les circumstàncies expressades en els punts anteriors.  

 
 
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 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 
 
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT representat per BATESTEZA 
PENNA JORGE 
Expedient: ICB/2005000157 (LIA/2005000011) 
Descripció obres: Activitat del centre d’atenció primària al C/. Arquitecte Gaudi, 
55 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1.d) de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 
 

7.1.5 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 
% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
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INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PEL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda, de 12 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifiquen : 
  
Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO – GENERALITAT DE CATALUNYA 
Expedient: ICB/2005000153 – OBM/2005000070 
Descripció obres: Supressió de barreres arquitectòniques a l’escola oficial d’idiomes a 

la Barriada Cots, s/n 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat d)   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 per tenir 
dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les 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: 7 d’abril de 2005 
Data de concessió de la llicència: 15 de juny de 20054 
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
4 de novembre de 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. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Denegar la bonificació." 
 
 
7.1.6 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 

% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER GESTIÓ 
D'INFRAESTRUTURES, SA, GISA. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda, de 12 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
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"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica: 
  
Sol·licitant : GESTIO D'INFRAESTRUCTURES SA - GISA 
Expedient : ICB/2005000109 – OMA/2005000039 
Descripció obres: Rehabilitació, millora de la senyalització i col·locació d’instal·lacions 

d’aprofitament d’energies a la Cra. Santpedor, 44 
Benefici fiscal sol·licitat : 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat d)  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 per tenir 
dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les 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 : 7 de març de 2005 
Data de concessió de la llicència  :  23 de juny de 2005 
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
12 de setembre de 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. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Denegar la bonificació". 
 
Com que no es produeix debat sobre els dictàmens 7.1.1 a 7.1.6 de l'ordre del dia, 
l'alcalde els sotmet directament a votació i s'aproven per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2  GMPPC) i 1 abstenció del senyor Perramon 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. 
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7.1.7 APROVAR EL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE LA SAMARRETA AMB 
EL LOGOTIP "M'APUNTO A MANRESA". 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 12 de 
desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
"El Gabinet d’Alcaldia, en el marc de la campanya de civisme, ha encarregat l’edició de 
samarretes amb el logotip M’apunto a Manresa, i proposa l’aprovació del preu públic 
corresponent per a la venda de les mateixes. 
La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic 
financera, segons la qual el preus proposat s'ajusta 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: 

6. PREUS PÚBLICS DIVERSOS 

Epígraf  Tarifa (€)
1 Samarreta amb el logotip M’apunto a Manresa, per unitat 5,00
 

SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la tarifa aprovada." 

Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet a votació, i 
s'aprova per 20 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EA i 7 GMCiU), 2 
abstencions del GMPPC i 1 abstenció  del senyor Perramon per absència de la Sala 
en el moment de la votació i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 

 
 
7.1.8 APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

AMB REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2005. 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció 
Econòmica, de 18 de desembre  de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió anual del 
Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2005, cal aprovar la 
revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici 
anterior. 
 
Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la presidenta de l'Institut 
Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es 
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró 
municipal. (BOE núm. 87, d'11 d'abril de 1997). 
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Atesa la necessitat de donar compliment a l’article 81 del Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, en la nova redacció donada pel RD 
2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament esmentat. 
 
Proposo al Ple de la corporació l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener 
de 2005, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions portades 
a terme durant l’exercici anterior. 
 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
 

Concepte Núm. d'habitants 
POBLACIÓ DE DRET A 1-1-2004 68.505
ALTES   (de l’1-1-04 a l'1-1-05) 5.014
BAIXES  (de l’1-1-043 a l’1-1-05) 3.066
Altes anteriors a l'1-1-2004, entrades el 2004 69
Baixes anteriors a l'1-1-2004, entrades el 2004 179
POBLACIÓ DE DRET A 1-1-2005 70.343

 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que, com cada any, s'ha de portar al Ple 
l'aprovació de la revisió del padró d'habitants ja que hi ha d'haver un acord en el 
nombre d'habitants entre l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Nacional d'Estadística.  
 
La població de Manresa a 1 de gener de 2005, o dit d'una altra manera, a 31 de 
desembre de 2004, era de 70.343 habitants. En el dia d'avui se sobrepassa els 72.500 
habitants.  
 
A l'1 de gener de 2005 el padró era de 70.343, i per primera vegada, se superen els 
70.000 habitants, després de molts anys en els quals l'evolució demogràfica continua 
pujant. 
 
En el transcurs del 2004 hi ha hagut un increment de 1.838 habitants, fet que constata 
l'evolució de creixement dels últims anys. L'any 2000 la ciutat creixia en 400 habitants, 
l'any 2001 en 1.200, el 2002 en 1.500, fins l'actualitat en 1.800. Per tant, es constata 
tendència a l'alça.  
 
L'altre element a destacar és el creixement natural, l'anomenat creixement vegetatiu, 
és a dir, el saldo entre els naixements i defuncions. En aquest any hi ha hagut 734 
naixements i 683 defuncions, i per tant, hi ha un saldo positiu de 51 habitants. Aquesta 
dada és significativa perquè l'any 1998 hi havia un saldo negatiu de més de 100 
habitants. La tendència va canviar l'any 2001, amb 12 positiu,  fins el moment actual, 
que es constatà o confirma el creixement natural.  
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Per tant, es confirma la tendència a l'augment de la població, que es fonamenta en el 
moment d'edat fèrtil de la generació del baby boom i pel fet que la població que arriba 
a Manresa també està en edat fèrtil.  
 
De fet, els 51 habitants que es deuen al creixement vegetatiu només explica el 3% del 
creixement total que ha tingut la ciutat. El 97% restant s'explica per les migracions o 
per les altes i les baixes que hi ha hagut a la ciutat.  
 
Per tant, apart del creixement natural, a Manresa hi ha hagut, 4.112 noves altes, de les 
quals 1.218 provenen de fora de  l'Estat espanyol, és a dir, residents que han nascut a 
fora del territori espanyol, i les altres 2.894 persones, provenen  de tot l'Estat espanyol. 
 
No obstant les 4.112 altes, també s'han produït 2.304 baixes, de les quals la immensa 
majoria han anat a d'altres municipis de l'Estat.  Per tant, Manresa té 1.838 habitants 
nous, dels quals 50 han estat per creixement natural, 240 provenen de municipis de la 
pròpia província de Barcelona. D'aquests 240, el saldo positiu que arrossega la 
comarca és de 20,  és a dir, que entre gent que va i ve de la comarca hi ha un saldo 
positiu de 20; 227 nous ciutadans provenen bàsicament de l'Àrea metropolitana de 
Barcelona. 1.218 provenen d'altres estats (no espanyol)  i 320 també són estrangers 
que residien en d'altres municipis de l'Estat.  
 
Una altra dada a remarcar és que hi ha hagut més de 4.200 canvis de residència entre 
els diferents districtes de la ciutat . És a dir, és dels anys que s'han produïts més 
canvis de domicili dins dels propis barris.  
 
Manresa és una ciutat amb evolució demogràfica, cosa que no es pot evitar. 
Probablement és una ciutat que continua generant expectatives per viure-hi i treballar-
hi, i segurament aquests són factors que expliquin l'evolució demogràfica.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 6 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció 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. PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC, ICV-EA I 

PPC PER DECLARAR EL 19 D'ABRIL COM A DIA DEL MUNICIPI. 
  
El secretari dóna compte de la proposició presentada pels Grups Municipals del PSC, 
CiU, ERC, ICV-EA i PPC, de 15 de desembre de 2005, que transcrita diu el següent: 
 
"El 19 d’abril és una data històrica pels municipis de Catalunya, ja que commemorem 
l’aniversari de la constitució dels ajuntaments democràtics, que va suposar l’arribada 
de la democràcia als ens locals. 
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La Comissió Municipalista de Catalunya, formada per la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), ha 
proposat que el 19 d’abril sigui declarat Dia del Municipi i, amb aquest motiu, es 
converteixi en una jornada de reflexió sobre el present i el futur dels ajuntaments i el 
seu paper en el conjunt del país. 
 
Des del món municipalista considerem que el 19 d’abril ha de ser un dia de celebració i 
de record del què va significar el retorn de la democràcia als ajuntaments. 
 
La proposta de declaració del Dia del Municipi es produeix en un moment en què el 
projecte de nou Estatut reconeix el paper cabdal dels municipis com a administració 
més propera a la ciutadania, en contacte directe amb moltes qüestions que afecten la 
qualitat de vida i el benestar de la ciutadania.  
  
Per tot això exposat els grups municipals sotasignants, d’acord amb el que ha 
proposat la Comissió Municipalista de Catalunya, proposa al ple de la corporació 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 

1. Tornar a proposar al govern de la Generalitat que declari el 19 d’abril com a Dia 
del Municipi.  

 
2. Traslladar aquesta Moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern 
espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri 
d’Administracions Públiques." 

 
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que fa temps que els diferents ajuntaments i municipis, i 
concretament les dues entitats municipalistes que engloben a tots els municipis de 
Catalunya, demanen l'establiment d'un dia en particular com a dia del municipi. En 
aquest cas, s'escull la data del 19 d'abril perquè és el dia que, any rere any, es 
commemora la constitució dels ajuntaments democràtics. Així mateix,  remarca que no 
només es tracta d'una aspiració simbòlica dels municipis de Catalunya sinó que també 
té una dimensió reivindicativa en el sentit que els municipis volen avançar en el seu 
reconeixement. 
 
Els principis de proximitat, de substitució i de subsidiarietat són les claus per aprofundir 
en la democràcia, en la participació ciutadana i sobretot perquè els ajuntaments es 
converteixin en uns veritables complements corresponsables de la gestió dels 
assumptes que interessen i afecten als ciutadans, des dels serveis públics fins a altres 
tipus d'assumptes.  
 
L'alcalde sotmet la proposició a votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER A LA REALITZACIÓ 
D'ACCIONS AL CAMÍ DE LES COTS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició presentada pel Grup Municipal del CiU, de 
15 de desembre de 2005, que transcrita diu el següent: 
 
" El passat dia 29 de setembre  l'Equip de Govern va fer la presentació dels Processos 
de Participació ciutadana als Consells Territorials. Entre els processos de Participació 
ciutadana, hi figura "iniciar un procés de mediació entre usuaris del camp de futbol de 
les Cots i els veïns i veïnes del Carrer Pare Algué. També s'informava de que els 
esmentats processos de participació s'iniciarien durant el mes d'octubre i no ha sigut 
així, s'han iniciat durant el mes de novembre, excepte el procés de mediació que ens 
ocupa. Aquest Grup Municipal entén que no hi ha motiu de mediació en un problema 
de mobilitat que ja hauria d'haver resolt l'Equip de Govern en detectar deficiències i 
situacions de Perill. 
 
En el Ple del mes de novembre aquest Grup Municipal, va fer una pregunta relativa al 
cost de les millores que s'havien fet al camí, referides al passat més d'octubre-
novembre, però pel que sembla no es devien informar bé, ja que no fan esment 
d'aquesta actuació realitzada per l'empresa contractista J. Mas d'explanació i millora 
dels vorals. 
 
Atès que en la seva resposta, a la nostra pregunta del Ple de Novembre, evidencien 
que degut a la Coexistència de la Zona Esportiva de les Cots i el nucli d'edificacions 
del Carrer Pare AIgué es creen problemes d'accessibilitat i situacions de perill. Degut a 
l'augment de trànsit en aquest vial no només a les hores d'utilització de les 
instal.lacions esportives sinó també entre setmana i especialment els dies de mercat a 
la Font dels Capellans i a l'obertura, ara fa aproximadament un any, d'una Gran 
Restaurant per a Convencions i actes massius; aquest grup municipal formula la 
següent PROPOSTA: 
 
Prendre accions immediates per tal d'evitar accidents/  incidents en aquest vial. 
 

•  Fer el Camí de les Cots de sentit únic. Entrant pel Carrer Viladordis i 
  amb sortida pel Carrer Fra Jacint Coma Galí 

•  Fer les modificacions viàries oportunes perquè des de el Carrer 
  Viladordis es pugui girar a l'esquerra en direcció al Camí de les Cots a 
  l'alçada de la Torre Busquets i Camí dels Tovots. 

• S'estudiïn altres possibles solucions, per part dels Serveis Tècnics 
  Municipals." 
 
El senyor Garcia i Lladó diu que vol fer èmfasi en tres dels temes sobre els quals 
s'ha parlat. 
 
Sobre el tema del procés de participació ciutadana, el GMCiU entén que no hi ha 
entitat per catalogar o per incloure en un procés de participació ciutadana un problema 
de mobilitat, és a dir, una incidència en un vial en el qual no hi ha senyalització. Així 
mateix,  els usuaris de la zona esportiva no són els únics usuaris del vial. També hi ha  
d'altres usuaris com per exemple els clients del mercat, els clients del centre de 
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jardineria, possibles vianants que van a peu, gent que va en bicicleta i els clients del 
restaurant-sala de convencions que hi ha en el vial.  
 
Sobre l'actuació portada a terme el més d'octubre - novembre per l'empresa J. Mas, 
que va consistir en una explanació i una millora de tot el camí, compactant i ampliant la 
calçada de circulació, a part de la neteja dels vorals, cal expressar la sorpresa  per part 
del GMCiU ja que en la resposta que es va donar des de l'Ajuntament a la pregunta 
formulada pel GMCiU en el ple del mes de novembre pràcticament no s'esmentava 
això, sinó que es deia que s'havia fet una actuació puntual, no s'especificava res més i 
que s'havia fet una actuació important l'any 2004. A dia d'avui hi havia una màquina, 
una retro condicionant una rampa d'accés a la zona esportiva. Per tant, s'observa 
descoordinació entre departaments, poca comunicació interdepartamental.  
 
En últim lloc destacar una falta d'actuació d'ofici. El GMCiU entén que l'equip de 
govern és conscient de la situació que hi ha en aquest vial, i una mostra que ho fa 
evident  és la resposta donada per la regidora Mas en l'anterior ple, que posava de 
manifest que degut a la coexistència de la zona esportiva de Les Cots i el nucli 
d'edificacions del carrer Pare Algué es creen problemes d'accessibilitat i situacions de 
perill. Per tant, el GMCiU entén que davant d'una situació imminent o possible de perill 
s'han de prendre certes accions per tal d'evitar o minimitzar aquest risc, cosa que en 
principi no s'ha fet. S'ha aprofitat un procés de participació per donar-hi relleu però el 
que s'hauria d'haver fet era prendre posició en l'assumpte, visitar in situ la 
problemàtica que hi ha, que consisteix en la falta de senyalització, i és perfectament 
solucionable de la forma que es disposa en la proposta que es presenta, tot i que el  
GMCiU no està tancat a possibles alternatives. Evidentment, els tècnics han d'estudiar 
la situació, o ja s'hauria d'haver fet, i la problemàtica no hauria d'haver arribat en 
aquest punt. 
 
L'alcalde diu que per part de l'equip de govern i haurà una doble intervenció, de la 
regidora Núria Sensat i de la regidora  Àngels Mas. 
 
La senyora Sensat i Borràs diu que se centrarà en aclarir diferents punts, mentre que  
la regidora d'Urbanisme es centrarà en explicar quin és l'estat de la situació a dia 
d'avui i quina és la proposta que es formula.  
 
En primer lloc, manifesta que el vot de l'equip de govern serà negatiu per dues raons.  
En primer lloc, si hom es cenyeix estrictament a la proposta, les dues primeres 
propostes que fa el GMCiU ja han estat desestimades pel govern municipal ja que fa 
més d'un any que es treballa en el tema, i respecte a la tercera proposta la regidora 
d'Urbanisme ja explicarà la línia de treball de l'Ajuntament. Per tant, els motius 
esmentats ja expliquen perquè no es pot votar afirmativament la proposta presentada. 
 
No obstant això, és necessari emmarcar el tema per tal de  no generar confusions. El  
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tema de  l'equipament esportiu i la seva relació amb el carrer Pare Algué s'inicia  la 
primavera del 2004, quan un grup de veïns del carrer Pare Algué s'adrecen a 
l'Ajuntament i als mitjans de comunicació expressant les dificultats que tenen en el seu 
dia a dia. A partir del fet esmentat  l'Ajuntament es compromet, i ho porta a terme, a 
posar miralls i millorar l'enllumenat ja que en el moment que no hi ha sol hi ha molta 
foscor. Aquestes actuacions es fan de forma immediata. Així mateix, l'Ajuntament es 
compromet  a augmentar l'amplada  de  les dues corbes més marcades des de 
l'entrada pel bar de les Fonts dels Capellans fins a l'equipament esportiu, agafant una 
mica de camps, per tal de guanyar cert augment de visibilitat i que els cotxes en cas 
de dificultats de pas es puguin  arrambar una mica més. Aquest últim compromís es 
tarda més a executar perquè l'administració ha d'actuar en terrenys que no són de 
l'Ajuntament, i això implica seguir un procediment administratiu que s'allarga més en el 
temps.  
 
Aquestes són les actuacions inicials d'un carrer catalogat  com a camí rural, però que 
té un equipament esportiu i dos clubs que gestionen aquest equipament i que s'està 
parlant d'un trànsit de més de 200 usuaris diaris, i que els veïns manifesten que el 
problema que tenen és sobretot amb els usuaris i usuàries  de l'equipament de futbol, 
no tant amb les possibles incomoditats que pugui ocasionar al restaurant. 
 
A partir d'aquí la reivindicació lògica dels veïns és demanar que el camí deixi de ser un 
camí rural i sigui convertit en un carrer. La resposta de l'Ajuntament,  fonamentant-se 
en el fet que la urbanització del carrer objecte de la proposta representa un cost molt 
elevat en aquests moments, és que esperarà a què hi hagi el creixement de tota 
aquella zona ja que d'aquesta manera el planejament ja fixa un carrer, però que 
mentrestant des de l'Ajuntament es treballaria amb una proposta factible.  
 
El tema de la participació no té res a veure amb la lectura que en fa el GMCiU. És a 
dir, que des de la Regidoria de Participació s'ha observat en visitar el territori, que hi 
ha conflictes de convivència entre persones, entre usuaris d'equipaments i veïns, entre 
gent que viu a barris més aïllats, on la canalla juga per fora, i voldrien que tots els 
cotxes anessin a 20 per hora, i realment els cotxes van a setanta. Per tant, es tracta de 
problemes de fons. I la reflexió de la Regidoria de Participació Ciutadana era que es 
tenien ganes de començar a introduir dinàmiques i proves pilot en el marc de conflictes 
i situacions de dificultat en la convivència, entre col·lectius mínimament identificats. 
 
Per tant, en el cas que es tracta, la Regidoria de Participació va manifestar que 
s'iniciava un procés participatiu en tres zones de la ciutat, i que n'hi havia un quart que, 
una vegada s'hagués fet per part de l'Ajuntament aquella proposta definitiva fins que 
no és portés a terme la urbanització, si les dificultats de convivència es continuaven 
mantenint, pensar alguna dinàmica entre les persones i famílies usuàries de 
l'equipament esportiu i els veïns del carrer Pare Algué. Per tant, en aquests moments 
no hi ha cap procés de participació ciutadana en aquesta zona, i en aquesta zona es 
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busca, més que un procés de participació ciutadana, un procés de mediació col·lectiva 
i ciutadana a un problema que es solucionaria senzillament si els ciutadans circulessin 
a 20-25 km/hora. Respectant aquest límit de velocitat la seguretat pels vianants i pels 
nois i noies que van a peu fins a l'equipament esportiu estaria garantida, però en 
l'actualitat aquest límit no es respecta i tampoc no se soluciona posant cartells que 
indiquen un límit de velocitat. 
 
La senyora Mas i Pintó diu que la problemàtica del Camí del Grau es fonamenta en 
què es tracta  d'un camí rural en el qual s'hi ha anat afegint determinats usos, en 
concret, a la part inicial s'hi ha realitzat durant més de divuit anys dues activitats 
principals. Per una banda, l'accés a uns habitatges; i per l'altre, l'accés a un camp de 
futbol.   
 
Se suposa que a partir de l'increment de l'activitat del camp de futbol augmenta la 
conflictivitat del primer tram de camí; i quan aquesta conflictivitat es va fer aparent , tal 
com ha explicat la regidora Sensat, la primera mesura que es va pensar, seguint un 
criteri de senzillesa i de lògica, era transformar el camí en un sol sentit de circulació. 
No obstant això, van sorgir tres petits problemes. Una gran oposició per part dels 
veïns; un canvi radical en les característiques del camí rural; i finalment hi havia la 
necessitat de fixar una operació en  la seva cruïlla amb el carrer Viladordis per tal de 
garantir els girs a l'esquerra, que va ser absolutament informada desfavorablement per 
part dels serveis tècnics de l'Ajuntament ja que es tracta d'una cruïlla en la qual 
anteriorment s'havia previst el gir a l'esquerra i  havia suposat que hi haguessin 
accidents mortals.  
 
Per tant, reconsiderant tota la problemàtica del camí, es va plantejar fixar un tipus de 
característiques en el primer tram, que malgrat no suposin la transformació del camí 
en un carrer, que permeti que l'ús en doble sentit del tram del camí sigui possible com 
passa en molts camins rurals,  que en determinats moments el camí s'eixampla i la 
visibilitat és millor i llavors es pot cedir el pas.  
 
Així, no és possible establir un sol sentit de circulació ja que aquesta és una possibilitat 
que ja ha estat estudiada per l'Ajuntament i per l'equip de govern. 
 
El senyor García i Lladó pregunta si els serveis tècnics, amb tot el temps 
transcorregut, no han estat capaços de trobar una solució. Segueix dient que l'actuació 
de l'equip de govern ha estat negligent  ja que tenint coneixement d'una situació de 
risc no hi ha posat els mitjans necessaris.  
 
Així mateix, pregunta com es va poder autoritzar una llicència d'activitats d'una activitat 
hostalera- en aquest cas per a convencions -, en un tram que és d'únic sentit de 
circulació, en el qual estan entrant 200 i 300 vehicles i que aquests han de sortir pel 
mateix lloc, i per tant, es pot produir la situació que entren i surten cotxes a la vegada. 
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Conseqüentment, s'han d'esperar enmig del carrer Viladordis. Per tant, es tracta d'una 
incongruència total que és necessari analitzar. Recentment es va produir un accident. 
Un vehicle que sortia del carrer dels Tovots va tombar la tanca perimetral de la Torre 
Busquets. Existeixen d'altres possibilitats, com per exemple fer el gir més avall, però 
no ha de ser el GMCiU qui ho ha de dir, sinó que el GMCiU tan sols ha detectat una 
situació greu i imminent i sobre la qual s'han de prendre solucions.  Ha augmentat el 
volum de circulació en aquest camí, i s'han de buscar solucions ja que si succeeix un 
accident l'Ajuntament serà còmplice de no haver pres mesures.  
 
Sobre la referència a la participació ciutadana tan sols dir que s'ha fet esment a aquest 
àmbit pel fet que es va traslladar  un problema de senyalització i de vialitat a un procés 
de participació ciutadana. 
 
L'alcalde sotmet la proposició a votació i es rebutja per 16 vots negatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 2 GMPPC) i 7 vots afirmatius (7 GMCiU). 
 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels cinc 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents; 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 2568/1986, de 28  de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
9.1  APROVAR LA RELACIÓ DE BAIXES DELS DRETS RECONEGUTS I 

OBLICAGIONS RECONEGUDES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda, de 13 de 
desembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions 
reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la 
manera més real possible la situació econòmico-financera de la Corporació, es 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de l’acord següent: 
 
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han 
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l’annex 
únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 764.076,76’-€, i les 
obligacions de 268.402,24’-€." 
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RELACIO DE BAIXES D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DE PRESSUPOSTOS TANCATS. ANNEX UNIC  

        
EXERCICI  PARTIDA   NÚM.OPERACIÓ PROVEÏDOR EXPLICACIÓ EUROS 

      O O/       

1986 4420 227 1986000003 

P/

TECNICAS MUNICIPALES, 
SA              A08516221 Recollida escombraries. 11.469,48

1998 4430 601 1998025534 

P/

PINTO MUR ,M.TERESA         
39210733B 

Retrocessió d'un nínxol situat a la secció de 
Sant Fruitós "E", núm.380. 159,64

2000 1210 225 2000015101 

P/

GENERALITAT DE 
CATALUNYA    S0811001G 

Taxa per informe sobre Norma 
complementaria planejament. 24,28

2000 2230 227 2000029361   
CROMA RISC, SL                    
B60981305   

Contracte manteniment instal.lacions de 
protecció contraincendis. 19.532,73

2001 3130 480 2001022599 

P/

POTRONY VALLS, 
CONCEPCIÓ       36338731L 

Ajuda individualitzada per equipaments 
habitatge 55,57

2001 1214 22701 2001029474   
MICRO-ELECTRONICA 
MAS, SA        A58325077 

Contracte manteniment preventiu instal. 
Intrussió Centre de Medecina . 209,15

2001 1214 22701 2001029475   
MICRO-ELECTRONICA 
MAS, SA        A58325077 

Contracte recepció, verificació i transmissió 
senyals alarma Centre de Medecina. 

292,81

2001 5110 200 2001031950   
TEXTIL TORRES VALENTI, 
SA      A08051526 

Actualització lloguer arrendament mes 
desembre 2000. 0,76

2002 1214 22701 2002030807   
MICRO-ELECTRONICA 
MAS, SA        A58325077 Contracte manteniment instal.lacions intrusió. 836,61

2002 1214 22701 2002030809   
VYC INDUSTRIAL, SA            
A08147357 

Contracte manteniment instal.lacions 
climatització, calefacció i  ACS. Edificis 
municipals. 9.165,43

2002 3222 131 2002030843   
NOMINA                                   
N Nòmina Escola Taller "Can Font". 7.182,29

EXERCICI CONCEPTE REFERENCIA ORGANISME EUROS

2000 455.05 2000020055 Generalitat de Catalunya Subvenció projectes destinats contractació treballadors desocupats, any 2000. 15.961,88
2001 455.00 2001002456 Generalitat de Catalunya Subvenció ensenyaments musicals Conservatori de grau mitjà (resta no justificada). 89.942,30

2001002454 Subvenció ensenyaments musicals alumnes de 4 a 16 anys Escola Música (no justificada).  81.812,00
2002 455.00 2002004924 Generalitat de Catalunya Subvenció ensenyaments musicals Conservatori de grau mitjà (resta no justificada). 193.853,32

2002004925 Subvenció ensenyaments musicals Conservatori de grau mitjà (resta no justificada). 1.380,65
2003 455.00 2003007671 Generalitat de Catalunya Subvenció ensenyaments musicals Conservatori de grau mitjà (resta no justificada). 230.857,77
2003 490.02 2003007730 Asocia.Española Ciuda.Vino Subvenció projecte "Los Yacimientos del Vino" (no justificada). 10.412,08
2004 455.00 2004007376 Generalitat de Catalunya Subvenció serveis Socials atenció a l'infància a Ajuntaments. 52.889,07

2004007382 Subvenció per al sosteniment  Escola d'Art de Manresa curs escolars 2003/2004 (Resta) 19.010,05
2004032578 Subvenció conservació bens immobles del patrimoni històric-artístic local 12.240,00
2004031030 Subvenció sostenim.Centres educació preesc.de titularitat mpal.(curs 2003-2004)(Resta) 36.195,00

455.01 2004032094 Fons Cooperació Local (Resta). 6.518,39
455.09 2004002543 Subvenció contractació dels ADDDL de Comerç (Resta). 0,90
462.00 2004033161 Diputació de Barcelona Subvenció programa seguretat alimentària municipal (no justificada). 2.466,00

2004033162 Subvenció programa sanitat ambiental (resta no justificada). 413,73
462.00 2004018281 Subvenció "Jornades Recreació Esportiva" (Resta). 892,50
490.02 2004001745 Asocia.Española Ciuda.Vino Subvenció projecte "Los Yacimientos del Vino" (no justificada). 8.720,11

2005 455.09 2005006702 Generalitat de Catalunya Subvenció contractació del ADDL: Ramon Culleré Córdoba (Resta). 0,01
462.00 2005006653 Diputació de Barcelona Subvenció programa "Cicle Passejades" "A cent cap als cent"( Resta). 511,00

TOTAL .............................................................................. 764.076,76

RELACIO DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS. ANNEX UNIC. EXERCICI 2005.

EXPLICACIO
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2002 3222 16000 2002031131   
NOMINA                                   
N 

Assegurances Socials. Escola Taller "Can 
Font". 602,15

2002 3222 226 2002030847   

GOODYEAR DUNLOP TIRES 
ESPAÑA,SA                            
A80641897 

Reparar punxades rodes. Escola Taller "Can 
Font". 6,62

2002 4511 22701 2002030875   
MICRO-ELECTRONICA 
MAS, SA        A58325077 Contracte manteniment preventiu.  290,65

2002 4511 22701 2002030876   
MICRO-ELECTRONICA 
MAS, SA        A58325077 Contracte manteniment preventiu.  1.160,10

2003 1210 206 2003032525   
ABAST SYSTEMS, SA             
A59104612 

Pròrroga contracte arrendament equip per al 
tractament de l'informació. 

7.008,33

2003 1210 206 2003032533   
CAIXARENTING, SA               
A58662081 

Contracte de subministrament que consisteix 
en l'arrendament a llarg termini de material 
informàtic. 654,19

2003 1210 22204 2003032527   

MINORISA DE SISTEMAS 
INFORMACTICS, SL                
B61055745 

Contracte comunicació de dades i serveis 
Internet. 

2.552,00

2003 1210 22706 2003032535   
POST EXPRES, SA                 
A08731648 

Contracte prestació servei missatgeria i 
correspondència. 

7.737,63

2003 1210 22706 2003032536   

SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS, 
SA                         A83052407

Contracte prestació servei missatgeria i 
correspondència. 

42.104,45

2003 1210 22706 2003032539   

CAIXA ESTALVIS 
PENSIONS DE BARCELONA  
G58899998 

Contracte de serveis consistent en la 
col·laboració integral en la recaptació. 

15.000,00

2003 1210 22706 2003033192   

RECICLATGE I GESTIÓ DE 
RESIDUS GERMANS 
ESCALA,CB             
E58078668 

Contracte de servei destrucció documentació 
arxius dependències municipals. 284,17

2003 3131 22707 2003032557   
SUASUS, SL                            
B62002407 Contracte "Xec Servei". 5.774,12

2003 3131 22707 2003032558   
KIROT'S PLATS, SL                
B61135745 

Contracte repartiment diari de menjar a 
domicili. 2.782,23

2003 3131 22707 2003033224   
SUASUS, SL                            
B62002407 

Contracte concessió administrativa transport 
adaptat. 9.860,96

2003 3137 22707 2003032560   

FUNDACIO 
SOCIOSANITARIA DE 
MANRESA                                
G58666983 

Contracte concessió administrativa servei 
municipal residèncis avis Ramona Miró. 39.440,97

2003 3220 22701 2003032565   

RECEPCION Y CONTROL 
DE ALARMAS, SA                   
A60882537 

Contracte recepció, verificació i transmissió 
de les senyals d'alarma. 477,22

2003 3221 131 2003032566   
NOMINA                                   
N Nòmina Plans Ocupació 2003. 412,70

2003 3223 131 2003032566   
NOMINA                                   
N Nòmina Plans Ocupació 2003. 1.243,78

2003 3224 131 2003032566   
NOMINA                                   
N Nòmina Plans Ocupació 2003. 306,67

2003 3225 226 2003032578   

CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES 
SANTASUSANA, SA                
A08971129 

Asseguranca accidents personals alumnes 
programa TEMPUS. 99,90
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2003 4137 22707 2003032582   

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES  Y 
CONTRATAS, SA                    
A28037224 

Contracte de recollida i trasllat d'animals de 
companyia abandonats. 4.063,73

2003 4323 22707 2003032594   
ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL        B58779018 

Contracte manteniment i conservació Fonts 
ornamentals. 7.061,22

2003 4511 22701 2003032602   
KONE ELEVADORES, SA       
A28791069 

Contracte de servei manteniment aparell 
elevador. 283,26

2003 4523 22701 2003032609   
KONE ELEVADORES, SA       
A28791069 

Manteniment aparell elevador 
"Salvaescaleras". 130,82

2003 4630 48905 2003032613   
AV. BARRI ESCODINES        
G58886292 

Aportació diferents subvencions Conveni Pla 
Integral Desenvolupament Comunitari. 3.035,00

2003 6110 205 2003032620   
CARLOS MARTINEZ 
CASTILLA, SCP  G60471711

Contractació arrendament fotocopiadora i el 
seu manteniment. 304,97

2003 6223 131 2003032566   
NOMINA                                   
N Nòmina Plans Ocupació 2003. 262,87

2003 7210 131 2003032566   
NOMINA                                   
N Nòmina Plans Ocupació 2003. 885,67

2004 1110 220 2004033513   

SISTEMES 
D'ORGANITZACIÓ, SA    
A08588170 

Sobrant contracte mantenimen 18 
fotocopiadores. 62,06

2004 1210 206 2004032603   
ABAST SYSTEMS, SA             
A59104612 

Arrendament  equip tractament de la 
informació. 20,77

2004 1210 206 2004032604   
CAIXARENTING, SA                
A58662081 

Arrendament  a llarg termini material 
informàtic. 660,23

2004 1210 224 2004033440   

CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES 
SANTASUSANA, SA                
A08971129 

Contracte privat responsabilitat civil 
patrimonial 5,04

2004 1210 22706 2004032610   
INFOAVISOS, SL                     
B62802145 

Contracte enviament de correu a traves de 
mòbil. 626,40

2004 1210 22707 2004032612   

RECICLATGE I GESTIÓ DE 
RESIDUS GERMANS 
ESCALA,CB             
E58078668 

Contracte servei destrucció documentació 
arxius dependències municipals. 852,43

2004 1210 22707 2004032613   

SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS, 
SA                         A83052407 Contractació prestació de serveis postals 13.905,19

2004 1210 22707 2004032614   
UNIPOST, SA                           
A62690953 

Contracte servei missatgeria i 
correspondència. 2.738,40

2004 1212 22701 2004032615   
ASCENSORES SILVES, SA    
A78448313 Contracte conservació aparells elevadors 0,01

2004 1213 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885371 Contracte servei neteja. 67,01

2004 1214 22701 2004032621   
ESTUDIS  TECNICS 
VALLES, SL          B62648167

Contracte manteniment preventiu instal.  
Intrusió Escola Pare Ignaci Puig. 77,00

2004 1214 22701 2004032622   
ESTUDIS  TECNICS 
VALLES, SL          B62648167

Contracte manteniment preventiu instal.  
Intrusió Escola Puigberenguer. 69,70

2004 2220 214 2004033441   
HERNANDEZ CASAFONT, 
ADELA     39372923M 

Sobrant contracte neteja 8 vehicles Policia 
Local. 0,08
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2004 2221 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885371 Contracte servei neteja. 506,69

2004 3130 162 2004005593   
PALACIOS MORALES, 
MONTSERRAT    39313220X Drets inscripció cursos. 70,00

2004 3130 162 2004010271   
ZAPATA ARCOS, JUSTINA     
393111084J Drets inscripció cursos. 300,00

2004 3130 162 2004010724   

SANCHEZ ROBLES, 
ASCENSION             
05376424J Drets inscripció cursos. 120,00

2004 3130 162 2004014346   
TORRES MONTAGUT, 
RICARD             39345380Q Drets inscripció cursos. 175,00

2004 3130 162 2004017723   
FORTUNYO VILLAROYA, 
XAVIER        45487085P Drets inscripció cursos. 174,35

2004 3130 162 2004026495   
CANDELA CAMPOS, 
XAVIER              43404384A Drets inscripció cursos. 140,00

2004 3130 162 2004030389   
AUGUETS MARMI, MERCE    
39331737N Drets inscripció cursos. 60,10

2004 3130 163 2004008078   
TORRA BASTARDES, 
ROSER           39302568F Drets inscripció cursos. 241,00

2004 3130 22700 2004033525   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885371 Contracte servei neteja EBASP NORD. 278,18

2004 3130 480 2004033431   
SUPERMERCADOS 
LLOBET, SA       A08612103 Ajuda individualitzada. 17,45

2004 3130 480 2004033449   
SUPERMERCADOS 
LLOBET, SA       A08612104 Ajuda individualitzada. 24,38

2004 3130 480 2004033450   
SUPERMERCADOS 
LLOBET, SA       A08612105 Ajuda individualitzada. 51,37

2004 3131 22707 2004032643   
KIROT'S PLATS, SL                
B61135745 

Contracte servei repartiment menjar  a 
domicili. 609,17

2004 3131 22707 2004032644   
T.H.                                           
TERCER HIPOTETIC Contracte "Xec Servei". 2.278,80

2004 3131 48000 2004032647   

CARITAS 
INTERPARROQUIAL DE 
MANRESA                               
Q0800521G 

Conveni ajudes aliments a persones o 
famílies necessitades. 3.292,14

2004 3132 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885371 Contracte servei neteja 145,46

2004 3220 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885372 Contracte servei neteja 138,96

2004 3221 226 2004033432   
ALKIPLAT, SL                          
B59896480 Lloguer contenidor. Tallers Ocupació. 0,01

2004 4120 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885371 Contracte servei neteja 103,95

2004 4137 22707 2004032678   
FERRER SALA, IGNASI          
39291915A 

Contracte servei eutanasia i eliminació 
animals abandonats. 953,15

2004 4221 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885371 Contracte servei neteja 4.835,22
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2004 4223 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885372 Contracte servei neteja 92,96

2004 4225 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885373 Contracte servei neteja 79,88

2004 4228 220 2004032687   
NRG GROUP SPAIN, SA         
A58420704 

Manteniment fotocopiadora Conservatori 
Música. 643,04

2004 4228 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885372 Contracte servei neteja 369,43

2004 4228 22701 2004032689   
ASCENSORES F.SALES, SL  
B25302183 

Contracte servei manteniment d'una 
servoescala. 3,34

2004 4322 22100 2004033448   
ENDESA DISTRIBUCIONS 
ELECTRICA   B82846817 Contracte Enllumenat ornamental Nadal. 4.257,95

2004 4323 489 2004033479   

ASSOSCIACIÓ 
EMPRESARIS POLIGON 
INDUSTRIAL                            
G60088044 

Conveni col·laboració executar treballs 
manteniment. 0,06

2004 4420 22700 2004032704   

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES  Y 
CONTRATAS, SA                    
A28037224 

Concessió admini. Servei Recollida de 
residus sòlids urbans i neteja. 12.243,11

2004 4511 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885372 Contracte servei neteja 461,41

2004 4511 22701 2004032709   
ORONA S.COOP                    
F20025318 Contracte manteniment aparell elevador. 0,05

2004 4521 226 2004032785   
GIMNAS ESPORT 7 JUDO, 
SL          B605994446 

Realització de classes de judo i lloguer del 
gimnàs. 195,71

2004 4521 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885372 Contracte servei neteja 45,61

2004 4521 22701 2004032728   
SAUTER IBERICA, SA             
A082552843 

Contracte servei manteniment del sistema de 
telegestió.  0,01

2004 4523 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885372 Contracte servei neteja 426,22

2004 4634 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885373 Contracte servei neteja 85,81

2004 4635 226 2004033480   

TAMAIA ASSOCIACIÓ 
DONES CONTRA LA 
VIOLENCIA                          
G60523610 

Sessions de supervisió equip intervenció en 
casos de violència domèstica. 0,01

2004 4635 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885373 Contracte servei neteja 19,91

2004 5410 454 2004033511   

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA                            
Q0818003F 

Aportació manteniment programa cooperació 
educativa 14,7%. 335,58

2004 5410 489 2004033434   
TAPIA RIBAS, MARINA           
46241688G 

Conveni individual progr.cooperació educativa 
entre Ajuntament i UPC. 1.968,00

2004 6110 150 2004033451   
NOMINA                                   
N 

Resta liquidació incentiu productivitat 
recaptació executiva. 341,49
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2004 6110 205 2004032752   
HISPAMER RENTING, SA      
A79909529 

Arrendament ensobradora. Serveis 
Financers. 6,56

2004 6110 22707 2004032753   

CAIXA ESTALVIS 
PENSIONS DE BARCELONA  
G58899998 

Contracte servei col·laboració integral 
recaptació. 823,86

2004 7210 226 2004033474   
GOMIS PLADELLORENS, 
ALBA           39347322A Curs comptabilitat bàsica. 115,20

2004 7510 22700 2004032616   
ISS FACILITY SERVICES, 
SA          A61885373 Contracte servei neteja 38,41

2004 7510 489 2004032765   
GREMI D'HOTELERIA DEL 
BAGES     G58097593 

Conveni col·laboració per difusió i promoció 
de la gastronomia local. 9.493,80

            TOTAL................................................ 268.402,24

 
 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta d'un dictamen en el qual es 
depuren els drets i les obligacions per tal de disposar d'un estat comptable que s'ajusti 
de la forma més real possible a la situació econòmica i financera de la corporació. Per 
aquest motiu es donen de baixa aquelles obligacions, és a dir, aquelles despeses que 
no caldrà pagar, sigui perquè l'import de la despesa a disminuït o simplement perquè 
s'ha disminuït el servei. Al mateix temps es depuren o s'anul·len aquells drets o aquells 
ingressos perquè no s'ha realitzat la despesa i no es va percebre l'ingrés, o es 
regularitzen alguns ingressos perquè primer es va rebre l'ingrés i després es va rebre 
la subvenció, o simplement es donen de baixa alguns ingressos perquè no es va 
realitzar el programa.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 6 GMCiU, 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Vives per 
absència de la Sala en el moment de la votació; de conformitat amb allò que disposa 
l'art. 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. 
 
 
9.2  APROVAR PARCIALMENT LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I 

APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS DELS TRIBUTS 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció 
Econòmica, de 16 de desembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació Municipal, en data 17 d'octubre de 2005 va aprovar 
provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals de Tributs Municipals que 
hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 2006. 
 
L'acord d'aprovació va ser publicat al BOP de Barcelona núm. 261 de data 1 de 
novembre de 2005 i l'expedient han romàs en exposició pública durant un període de 30 
dies hàbils. 
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Dins del termini d’exposició pública de l’expedient ha estat presentada una al·legació, 
per part del Sr. Ricard Bacardit López, amb NIF 39366207M (registre d’entrada 
E461022005).  
 
La Cap de Secció de Gestió Tributària ha informat: 
 

L’interessat exposa que és propietari d’un establiment comercial de 2 m2 de 
superfície que no genera escombraries i pel qual satisfà la mateixa tarifa que altres 
establiments de molta més superfície, i demana la modificació de les tarifes de 
l’ordenança, per tal que s’adeqüin a la superfície dels establiments i al volum de 
deixalles que es generen. 
 
L’estimació de l’al·legació presentada suposaria un canvi radical en l’estructura 
tarifària de la taxa per recollida d’escombraries, atès que actualment es classifiquen 
els locals en relació a l’activitat que s’hi desenvolupa, i no en relació a la seva 
superfície i al volum de deixalles que es generen. 
 
És evident que un canvi de tal magnitud mereix un estudi profund que no ha de 
dur-se a terme en tràmit d’al·legacions. Tanmateix, si és possible entrar a 
considerar l’adequació de les tarifes, en relació a aquelles activitats que es 
desenvolupen en petits establiments que acostumen a estar situats en portals o a 
aprofitar petits locals, i que, per la seva pròpia magnitud, no poden generar el 
mateix volum d’escombraries que el mateix tipus d’activitat en un local de 
dimensions més estàndards. 
 
Així, s’ha verificat per part d’aquests serveis l’existència a la ciutat de diversos 
establiments d’aquestes característiques, sempre d’una superfície cadastral inferior 
als 8 m2, i s’ha valorat la idoneïtat de la tarifa aplicable actualment, considerant 
adequat proposar que aquests locals passin a tributar per la tarifa més baixa 
aplicable a locals on es desenvolupa algun tipus d’activitat empresarial o 
professional. 

 
Per tot això, el regidor delegat d’Hisenda i promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
 
 
 
 
Primer: Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. Ricard Bacardit López i 
modificar la redacció de l’epígraf 5 de l’article 7 de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora 
de la Taxa per la recollida d’escombraries, en els termes següents: 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
5 Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres 

oficials, religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o 
benèfiques, sense local d'espectacle; centres d’ensenyament de 
tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoscoles, amb 
un cens no superior a 50 alumnes/any; establiments mercantils 
fins a 3 empleats situats en locals amb una superfície cadastral 
inferior o igual a 8 m2, inclosa la superfície descoberta afecta a 
l’activitat. 103,00

 

ACORDS
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Segon: Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals de Tributs en els 
mateixos termes en què van ser aprovades provisionalment, tot recollint les modificacions 
exposades a l’apartat Primer d'aquest dictamen. 
 
Tercer: Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre dels articles modificats i 
de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2006 i 
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació." 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen estima parcialment una 
al·legació presentada a les ordenances, concretament a la taxa de recollida 
d'escombraries. La solució adoptada és canviar d'epígraf en aquells locals comercials 
que tenen una superfície inferior als 8 m².  Abans estaven en l'epígraf 6 i ara passen a 
l'epígraf 5. Per tant, s'aprova l'al·legació presentada i s'aprova definitivament les 
ordenances fiscals per l'any 2006. 
 
 L'alcalde  sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 14 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC) i, per tant, esdevé, 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels sobrevinguts  9.3 i 9.4,  la qual cosa 
és acceptada per assentiment dels presents. 
 
 
9.3  INCORPORAR ELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ REGULAR 

TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT AL PROJECTE DEL SISTEMA TARIFARI 
INTEGRAT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 16 de desembre  de 2005, que 
transcrit, diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa ja fa temps que treballa per la millora del transport urbà. 
En data 21 de maig de 2001, al punt 3.2.1 del Ple Ordinari es va acordar per 
unanimitat dels Regidors presents, la constitució de l’Associació Agrupació de 
Municipis titulars de servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona –
AMTU- i aprovar els seus estatuts. 
Des d’aquella data, els Ajuntaments que conformen la segona corona metropolitana, 
van observar com una prioritat el posar en comuns esforços per millorar el transport 
públic. 
Atès que en data 16 de desembre de 2002, al punt 4.2.2 del Ple Ordinari es va acordar 
per unanimitat dels seus membres la ratificació de la sol·licitud d’incorporació de 
l’AMTU al Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’aprovació de la 
minuta del conveni d’adhesió de l’AMTU a l’ATM.   
Vist l’informe subscrit en data 15 de desembre de 2005, per la tècnica superior 
enginyera dels Serveis del Territori, que transcrit de forma literal diu: 
“L’1 de gener de 2001 va començar el procés d’implantació del Sistema Tarifari 
Integrat (STI) a Barcelona. Aquest projecte comportà la zonificació de tota la Regió 
Metropolitana de Barcelona ampliada fins els límits dels serveis ferroviaris de rodalia, 
un total de 202 municipis, amb més de 4,5 milions d’habitants. Aquest territori es 
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discretitza mitjançant 6 corones geogràfiques sectorialitzades, sent la zona tarifària 
l’àrea compresa a la intersecció entre corones i sectors. 
Amb aquesta iniciativa s’ha volgut principalment incentivar la utilització del transport 
públic, permetent despenalitzar econòmicament els transbordaments entre modes de 
transport amb els nous títols integrats i contribuint a posicionar el transport públic com 
un sistema més atractiu per als usuaris, a través d’un sistema de tarifes fàcil 
d’entendre i contribuint així a la percepció del transport metropolità com una xarxa 
integrada i unitària. 
Des de l’1 de gener i de forma progressiva s’han anat adherint a aquest sistema tarifari 
diferents operadors de transport públic que ofereixen servei dins d’aquest àmbit. 
Actualment hi ha diversos operadors integrats (tots els operadors públics –TMB, FGC, 
RENFE-, TRAM i tots els operadors d’autobusos interurbans i una bona part dels 
autobusos urbans (Terrassa, Sabadell, Granollers, Igualada, Mataró ...). 
La gamma de títols integrats va des de una targeta multiviatge de 10 viatges fins un 
abonament trimestral. Tots aquests títols són de 1 a 6 zones. 
Per integrar un operador de transport urbà, és necessari: 
- negociació i signatura del conveni d’integració 
- instal·lació dels sistemes de validació i venda homogeni a l’operador urbà 
- parametrització del servei de l’operador, títols de transport. 
- compromís de l’operador a trametre a l’ATM i a l’Ajuntament tota la informació 

requerida sobre venda i validació amb la periodicitat i la forma que s’estableix en el 
sistema d’informació per a la integració tarifària 

- distribució d’ingressos per a la utilització de títols integrats (Cambra de distribució 
d’ingressos) 

- l’ATM realitzarà mensualment la distribució dels ingressos per venda de títols 
integrats als diferents operadors en funció de la regla de repartiment 

La implantació del sistema tarifari integrat ha comportat una major utilització del 
sistema de transport públic amb increments superiors a la mitjana d’anys previs a la 
integració tarifària.” 
Vistos els articles 25.2,ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL) i les disposicions que la desenvolupen. 

Atès que la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix, en la línia de la 
majoria de països europeus el dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions 
de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible, la 
prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones 
com de mercaderies, el foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d'altres 
sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a 
peu i l'impuls d'una mobilitat sostenible i estableix entre els objectius que han de 
satisfer les polítiques de mobilitat que s'apliquin a Catalunya, la integració de les 
polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de manera 
que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l'accessibilitat 
als centres de treball, a les residències i als punts d'interès cultural, social, sanitari, 
formatiu o lúdic amb el mínim impacte ambiental possible. 

Tot això, de la manera més segura possible per adequar progressivament el sistema 
de càrregues i tarifes directes sobre la mobilitat a un esquema que integri les 
externalitats, que equipari transport públic i privat pel que fa als costos de producció i 
utilització dels sistemes, i que reguli l'accessibilitat ordenada al nucli urbà i al centre de 
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les ciutats i dissuadeixi de fer un ús poc racional del vehicle privat, especialment a les 
localitats amb una població de dret superior a vint mil habitants. 

Atès que l’esmentada regulació aposta de forma decidida per planificar la mobilitat 
prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i col·lectiu i altres 
sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb bicicleta i 
amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils, i l’Ajuntament de Manresa 
s’ha mostrat sensible a assolir aquests objectius. 

Vist l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC). 

En base a aquests antecedents i fonaments de, Dret, aquesta Alcaldia-Presidència 
proposa al Ple l’adopció del següent,  

 

 ACORD: 
 
PRIMER.- Incorporar els serveis de transports urbà regular titularitat de l’Ajuntament 
de Manresa al Projecte del sistema tarifari integrat  a la regió  Metropolitana de 
Barcelona. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per què en el seu nom i 
representació, pugui subscriure els documents necessaris per l’execució del present 
Acord. 

 
 

9.4 MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 
TRANSPORT  PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, de 16 
de desembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 1990, va 
adjudicar la concessió administrativa de la gestió del servei municipal de transport 
públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA. 
 
El creixement de la ciutat així com les variacions en les condicions de circulació 
produïdes en els darrers anys han posat de manifest la necessitat d'introduir algunes 
modificacions en les línies del sistema de transport públic urbà. 
 
Aquestes modificacions es concreten en: 
 

− Introduir un nou bus a la línia de la Balconada per ajustar els horaris de servei 
dels dies feiners, els dissabtes i els feiners del mes d’agost atès que la pràctica 
ha demostrat que no es poden aconseguir les velocitats comercials previstes i 
el volum d’usuaris així ho recomana. Per aquest motiu cal ajustar els horaris a 
valors més assolibles. 
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− Modificar el traçat de la línia 2 de la Parada. La qual cosa suposa introduir 
quatre noves parades, que són Av. Bases- Llibertat, Av. Dolors- Prat de la 
Riba, Av. Dolors- Josep Arola, Av. Dolors Alcalde Prunés, i suprimir les parades 
de La Pau- Pl. La Creu i La Pau- Enric Morera.  

 
− Incrementar un bus més durant el mes d’agost a la línia 2 de la Parada. 

 
− Incrementar el servei de la línia dels festius per disposar d’una freqüència 

durant tot l’horari de servei de mitja hora, avançant una hora el seu inici i 
adaptant els seu recorregut al nou recorregut per la Parada. 

 
La tècnica superior enginyera dels Serveis del Territori ha emès un informe en data 28 
de novembre de 2005, en el qual es proposa la modificació de les línies del servei de 
transport públic de Manresa, incorporant la incidència que té l’aplicació d’aquesta 
modificació en el règim econòmic financer de la concessió. 
 
Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 1 de desembre de 2005, s’ha 
complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu l’article 59.1 del Text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
 
La concessionària, a través d’escrit de referència registre d’entrada 94992/01.12.05, 
ha manifestat la seva conformitat amb la modificació proposada. 
 
La cap de la Secció de Gestió Tributària ha emès informe en relació amb la 
modificació en data 16 de desembre de 2005. 
 
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un informe 
jurídic en data 16 de desembre de 2005, en relació amb la modificació proposada. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable. L'Ajuntament té la potestat d'ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l'interès públic, i entre altres, la variació en la 
qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei consisteixi, de 
conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la concessió, en concordança 
amb els articles 127 del Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny 
de 1955 i 248 lletra a) del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
2. Tramitació. De conformitat amb l'article 59.1 del TRLCAP, en concordança amb 
l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la tramitació de l'expedient de modificació 
del contracte ha de seguir la tramitació següent: 
 

- Audiència prèvia al contractista. 
- Informe del secretari i l'interventor de la corporació. 
- Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la 

Generalitat de Catalunya, si l'import de la modificació del contracte 
excedeix el 20% del preu del contracte i aquest és superior a 
6.010.121,04 EUR, supòsit que en aquest cas no es dóna. 

 
3. Termini per a l'entrada en vigor de la modificació. El termini per posar en 
funcionament la modificació que s’aprovi se subjectarà a allò que disposa l’apartat 2 de 
la clàusula 20a del plec que regeix la concessió. 
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4. Òrgan competent. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord de modificació és el 
ple de la corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb 
l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
A C O R D 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic urbà de 
viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA (CIF 
A 08510059 - carrer Sant Antoni M. Claret s/n de Manresa), en el sentit de: 
 
A. Donar el redactat que es transcriu a continuació a la clàusula tercera del plec que 
regeix la concessió: 
 

“Clàusula 3.- El nou servei objecte de Concessió comprèn les següents línies: 
 
• Línia 1.- Balconada 
• Línia 2.- La Parada 
• Línies 3 i 5.- Mion / Sant Pau-Viladordis-Dolors 
• Línia 4.- Sgda. Família-Font 
• Línia F.- Festius 
 

LÍNIA 1.- BALCONADA 
 

Itinerari: 
 
C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. Clara, C/ Divina Pastora, C/ Sant Maurici, C/ 
Sant Llorenç de Brindisi, C/ de la Sardana, C/ Viladordis, C/ Sant Cristòfol, C/ 
Indústria, Av. Bases, C/ Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere III, C/ 
Guimerà, Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra, 
Ctra. del Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, C/ 
Domènech i Montaner, C/ Josep Guitart i C/ Oleguer Miró. 
 
Parades: 

1 Balconada-Oleguer Miró 
2 Divina Pastora 
3 Sant Llorenç Brindisi 
4 Viladordis-Providència 
5 Viladordis-Ctra. del Pont 
6 Sant Cristòfol-Sgda. Família 
7 Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll 
8 Indústria-Estació Bus 
9 Indústria-Av. Bases 
10 Av.Bases-P.de la Creu 
11 Av.Bases-Politècnica 
12 Av.Bases-C.Hospitalari 
13 Sant Josep-Poble Nou 
14 Plaça Espanya 
15 Guimerà 
16 Ctra.Vic-Puigmercadal 
17 Ctra.Vic-Caritat 
18 Ctra.Pont-Foneria 
19 Ctra.Pont-Roger de Flor 
20 Sant Blai(Centre Civic) 
21 Sant Blai(Bisbe Perelló) 
22 Cal Gravat-Puig i Cadafalch 
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23 Cal Gravat-P.Joan Miró 
24 Balconada-Col.S.i Hunter 
25 Balconada-Josep Guitart 
1 Balconada-Oleguer Miró 

Horari: 
 
a) Feiners de dilluns a divendres excepte agost. 
 

Sortides de Balconada-Cal Gravat 
a Guimerà 

5:30       
6:00 6:30      
7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 
8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 
9:01 9:12 9:23 9:34 9:45 9:56 

10:07 10:18 10:30 10:42 10:54   
11:06 11:17 11:28 11:39 11:50   
12:02 12:14 12:26 12:38 12:51   
13:04 13:17 13:30 13:43 13:56   
14:09 14:22 14:34 14:46 14:58   
15:10 15:22 15:34 15:46 15:58   
16:09 16:20 16:31 16:42 16:53   
17:04 17:15 17:26 17:38 17:50   
18:02 18:14 18:27 18:40 18:53   
19:06 19:18 19:30 19:42 19:54   
20:05 20:16 20:30 20:45    
21:00 21:10 21:25 21:40 21:55   
22:10 22:25         

 
Sortides de Guimerà 

a Balconada-Cal Gravat 
5:20 5:50         
6:20 6:50 7:10     
7:26 7:36 7:46 7:56    
8:06 8:16 8:26 8:36 8:47 8:58 
9:08 9:19 9:30 9:41 9:52   

10:03 10:15 10:26 10:38 10:50   
11:01 11:12 11:24 11:35 11:47 11:58
12:10 12:22 12:34 12:47    
13:00 13:12 13:25 13:38 13:51   
14:04 14:17 14:29 14:41 14:54   
15:06 15:18 15:30 15:42 15:53   
16:04 16:16 16:27 16:38 16:49   
17:00 17:11 17:23 17:34 17:46 17:58
18:10 18:23 18:36 18:48    
19:01 19:13 19:25 19:38 19:49   
20:00 20:15 20:30 20:45    
21:00 21:15 21:30 21:45    
22:00 22:15         

 
 
b) Dissabtes de tot l’any més feiners d’agost 
 
 

Sortides de Balconada-Cal Gravat a 
Guimerà 

    5:30   
6:00   6:30   
7:00   7:30 7:45 
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8:00 8:15 8:30 8:45 
9:00 9:15 9:30 9:45 
10:00 10:15 10:30 10:45 
11:00 11:15 11:30 11:45 
12:00 12:15 12:30 12:45 
13:00 13:15 13:30 13:45 
14:00 14:15 14:30 14:45 
15:00 15:15 15:30 15:45 
16:00 16:15 16:30 16:45 
17:00 17:15 17:30 17:45 
18:00 18:15 18:30 18:45 
19:00 19:15 19:30 19:45 
20:00 20:15 20:30 20:45 
21:00 21:10 21:25 21:55 
22:10 22:25     

    
Sortides de Guimerà 

a Balconada-Cal Gravat 
5:20 5:50     
6:20 6:50     
7:20 7:30 7:45   
8:00 8:15 8:30 8:45 
9:00 9:15 9:30 9:45 
10:00 10:15 10:30 10:45 
11:00 11:15 11:30 11:45 
12:00 12:15 12:30 12:45 
13:00 13:15 13:30 13:45 
14:00 14:15 14:30 14:45 
15:00 15:15 15:30 15:45 
16:00 16:15 16:30 16:45 
17:00 17:15 17:30 17:45 
18:00 18:15 18:30 18:45 
19:00 19:15 19:30 19:45 
20:00 20:15 20:30 20:45 
21:00 21:15 21:30 21:45 
22:00 22:15     

 
 
 
 

LÍNIA 2.- LA PARADA 
 
Itinerari: 
 
C/ Pau Casals, C/ Enric Morera, Ctra. Santpedor, Plaça Bonavista, 
Passeig de Pere III, C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. de 
Cardona, C/ Bruc, C/ Barcelona, Plaça Bages, Av. Bases, Plaça de Prat de 
la Riba, Av. Els Dolors, C/ de la Pau, C/ Amadeu Vives, i C/ Pau Casals. 
 
Parades: 
 

1 La Parada-Pau Casals 
2 Ctra.Santpedor-Enric Morera 
3 Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca 
4 Ctra.Santpedor-Estació Bus 
5 P.Pere III-Bonavista 
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6 Plaça Espanya 
7 Guimerà 
8 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
9 Bruc-Col.Renaixença 
10 Barcelona-Ginjoler 
11 Av.Bases-C.Hospitalari 
12 Av.Bases-Politècnica 
13 Av. Bases-Llibertat 
14 Av. Els Dolors-Pl. Prat de la Riba 
15 Av. Els Dolors-Josep Arola 
16 Av. Els Dolors-Alcalde Prunés 
1 La Parada-Pau Casals 

 
Horaris: 
 
a) Feiners de dilluns a divendres de tot l’any: 
 

Sortides de La Parada a Guimerà 
5:40    
6:00 6:20 6:40  
7:05 7:20 7:35 7:50 
8:05 8:20 8:35 8:50 
9:05 9:20 9:35 9:50 
10:05 10:20 10:35 10:50 
11:05 11:20 11:35 11:50 
12:05 12:20 12:35 12:50 
13:05 13:20 13:35 13:50 
14:05 14:20 14:35 14:50 
15:05 15:20 15:35 15:50 
16:05 16:20 16:35 16:50 
17:05 17:20 17:35 17:50 
18:05 18:20 18:35 18:50 
19:05 19:20 19:35 19:50 
20:05 20:20 20:35 20:50 
21:05 21:20 21:35 21:50 

    
 
 
 

Sortides de Guimerà a La Parada  
5:50    
6:10 6:30 6:50  

  7:15 7:30 7:45 
8:00 8:15 8:30 8:45 
9:00 9:15 9:30 9:45 
10:00 10:15 10:30 10:45 
11:00 11:15 11:30 11:45 
12:00 12:15 12:30 12:45 
13:00 13:15 13:30 13:45 
14:00 14:15 14:30 14:45 
15:00 15:15 15:30 15:45 
16:00 16:15 16:30 16:45 
17:00 17:15 17:30 17:45 
18:00 18:15 18:30 18:45 
19:00 19:15 19:30 19:45 
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20:00 20:15 20:30 20:45 
21:00 21:15 21:30 21:45 
22:00       

 
 
b) Dissabtes de tot l’any: 
 

Sortides de La Parada a Guimerà 
5:40    
6:00 6:20 6:40  
7:05   7:35   
8:05   8:35   
9:05   9:35   

10:05   10:35   
11:05   11:35   
12:05   12:35   
13:05   13:35   
14:05   14:35   
15:05   15:35   
16:05   16:35   
17:05   17:35   
18:05   18:35   
19:05   19:35   
20:05   20:35   
21:05   21:35   
22:05       

 
 
    

Sortides de Guimerà a La Parada 
5:50    
6:10 6:30 6:50  

  7:15   7:45 
  8:15   8:45 
  9:15   9:45 
  10:15   10:45 
  11:15   11:45 
  12:15   12:45 
  13:15   13:45 
  14:15   14:45 
  15:15   15:45 
  16:15   16:45 
  17:15   17:45 
  18:15   18:45 
  19:15   19:45 
  20:15   20:45 
  21:15   21:45 
  22:15     

 
 

LÍNIA 3.- MION 
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Itinerari: 
 
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. Cardona, C/ Lepant, Av. Tudela, 
Camí de la Gravera, C/ Pirineu, C/ Cadí, C/ Callús, Av. Juncadella, Plaça Bages, 
C/ Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig Pere III i C/ Guimerà. 
 
Parades: 
 

1 Guimerà 
2 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
3 Ctra.Cardona-Francesc Moragues 
4 Lepant-Av.Tudela 
5 Av.Tudela-Solsona 
6 Camí de la Gravera 
7 Pirineu-Madrid 
8 Pirineu-Pedraforca 
9 Cadí 
10 Plaça Bages 
11 Sant Josep-Poble Nou 
12 Plaça Espanya 
1 Guimerà 

 
Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà. 
 
a) Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost: 
 

7:30
8:35
9:00
9:25

10:30
10:55
11:20
11:45
12:10
13:15
14:20
14:45
15:10
16:15
16:40
17:05
18:10
18:35
19:00
19:25
20:30
20:55

 
b) Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost: 
 

7:30
8:35
9:00
9:25

10:30
10:55
11:20



 113

11:45
12:10
13:15
15:10
16:15
16:40
17:05
18:10
18:35
19:00
19:25
20:30
20:55

 
LÍNIA 5.- SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS 

 
Itinerari: 
 
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Plaça Valldaura, Muralla de Sant 
Francesc, Passeig del Riu, Ctra. de Manresa-Abrera, Camí de Sant Pau, C/ 
Doctor Tarrés, Variant de Manresa, Ctra. a Viladordis, C/ Vilamajor, Ctra. a 
Viladordis, C/ Montcau, C/ Fra Jacint Coma i Galí, C/ Font dels Capellans, C/ 5ª 
Travessia, C/ Sant Joan, Plaça Prat de la Riba, Ctra. de Vic, Plaça Bonavista, 
Passeig de Pere III i C/ Guimerà. 
 
Parades: 

1 Guimerà 
2 P. Valldaura 
3 Sant Pau-D.Tarrés 
4 Sant Pau-C-1411 
5 Viladordis 
6 Font-F.J.Coma i Galí 
7 Sant Joan (5ª Travessia) 
8 Sant Joan-Col.Espill 
9 Sant Joan-Pjda.Roja 

10 P.Pere III-Bonavista 
11 Plaça Espanya 
1 Guimerà 

 
Horaris: 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà. 
 
a) Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost: 
 

7:55
9:50

12:35
13:40
15:35
17:30
19:50

 
b) Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost: 
 

7:55
9:50

12:35
15:35
17:30
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19:50

 

 
 

LÍNIA 4.- SGDA. FAMILIA-FONT 

 
Itinerari: 
 
C/ Granollers, C/ Sgda. Família, C/ Sant Cristòfol, C/ Indústria, Av. Bases, C/ 
Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere III, C/ Guimerà, Muralla del 
Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra, Ctra. del Pont, C/ 
Viladordis, C/ Montcau, C/ F. Jacint Coma i Galí, i C/ Granollers. 
 
Parades: 
 

1 Font-Granollers 
2 Sant Cristòfol-Sgda. Família 
3 Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll 
4 Indústria-Estació Bus 
5 Indústria-Av. Bases 
6 Av.Bases-P.de la Creu 
7 Av.Bases-Politècnica 
8 Av.Bases-C.Hospitalari 
9 Sant Josep-Poble Nou 

10 Plaça Espanya 
11 Guimerà 
12 Cra.Vic-Puigmercadal 
13 Cra.Vic-Caritat 
14 Cra.Pont-Foneria 
15 Viladordis-Ctra. del Pont 
16 Tossal del Coro 
17 Font-F.J.Coma i Galí 
1 Font-Granollers 

 
 
Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Granollers. 
 
a) Feiners de tot l’any: 
 

7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
9:45

10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
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16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45

 
 
LÍNIA F.- FESTIUS 
 
Itinerari: 
 
C/ Guimerà, Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i 
Serra, Ctra. del Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, C/ 
Domènech i Montaner, C/ Josep Guitart, C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. Clara, 
C/ Divina Pastora, C/ Sant Maurici, C/ Sant Llorenç de Brindisi, C/ de la Sardana, 
C/ Viladordis, C/ Sant Cristòfol, Ctra. de Vic, Muralla del Carme, Muralla de Sant 
Domènec, Ctra. Cardona, C/ Lepant, Av. Tudela, Camí de la Gravera, C/ Pirineu, 
C/ Cadí, C/ Callús, Av. Joncadella, Plaça Bages, Av. Bases, Plaça de Prat de la 
Riba, Av. Els Dolors, C/ de la Pau, C/ Amadeu Vives, i C/ Pau Casals, C/ Enric 
Morera, Ctra. Santpedor, Plaça Bonavista, Passeig de Pere III i C/ Guimerà. 
 
Parades: 
 

1 Guimerà 
2 Ctra.Vic-Puigmercadal 
3 Ctra.Vic-Caritat 
4 Ctra.Pont-Foneria 
5 Ctra.Pont-Roger de Flor 
6 Sant Blai(Centre Civic) 
7 Sant Blai(Bisbe Perelló) 
8 Cal Gravat-Puig i Cadafalch 
9 Cal Gravat-P.Joan Miró 
10 Balconada-Col.S.i Hunter 
11 Balconada-Josep Guitart 
12 Balconada-Oleguer Miró 
13 Divina Pastora 
14 Sant Llorenç Brindisi 
15 Viladordis-Providència 
16 Viladordis-Ctra. del Pont 
17 Sant Cristòfol-Sag. Família 
18 Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll 
19 Ctra.Vic-Bonavista 
20 Ctra.Vic-Sol 
21 Muralla del Carme-Sant Domènec 
22 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
23 Ctra.Cardona-Francesc Moragues 
24 Lepant-Av.Tudela 
25 Av.Tudela-Solsona 
26 Camí de la Gravera 
27 Pirineu-Madrid 
28 Pirineu-Pedraforca 
29 Cadí 
30 Plaça Bages 
31 Av.Bases-C.Hospitalari 
32 Av.Bases-Politècnica 
33 Av. Bases-Pl.de la Creu 
34 Av. Els Dolors-Pl. Prat de la Riba 
35 Av. Els Dolors-Josep Arola 
36 Av. Els Dolors-Alcalde Prunés 
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37 La Parada-Pau Casals 
38 Ctra.Santpedor-Enric Morera 
39 Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca 
40 Ctra.Santpedor-Estació Bus 
41 P.Pere III-Bonavista 
42 Plaça Espanya 
1 Guimerà 

 
Horaris: 
 
Recorregut direcció Balconada- Cal Gravat: 
 

Sortides de 
Guimerà a 
Balconada 

Sortides de Balconada 
a Guimerà 

8:00 8:30 8:15 8:45 
9:00 9:30 9:15 9:45 
10:00 10:30 10:15 10:45 
11:00 11:30 11:15 11:45 
12:00 12:30 12:15 12:45 
13:00 13:30 13:15 13:45 
14:00 14:30 14:15 14:45 
15:00 15:30 15:15 15:45 

16:00 16:30 16:15 16:45 
17:00 17:30 17:15 17:45 

18:00 18:30 18:15 18:45 
19:00 19:30 19:15 19:45 
20:00 20:30 20:15 20:45 
21:00 21:30 21:15 21:45 

22:00 22:30 22:15 22:45 
 
Recorregut direcció Mion- La Parada: 
 

Sortides de Muralla 
del Carme a La 

Parada 
Sortides de La Parada a 

Guimerà 
8:00 8:30 8:20 8:50 
9:00 9:30 9:20 9:50 
10:00 10:30 10:20 10:50 
11:00 11:30 11:20 11:50 
12:00 12:30 12:20 12:50 

13:00 13:30 13:20 13:50 
14:00 14:30 14:20 14:50 
15:00 15:30 15:20 15:50 
16:00 16:30 16:20 16:50 

17:00 17:30 17:20 17:50 
18:00 18:30 18:20 18:50 
19:00 19:30 19:20 19:50 
20:00 20:30 20:20 20:50 
21:00 21:30 21:20 21:50 
22:00 22:30 22:20 22:50 

" 
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B. Substituir els plànols de la línia 2 de La Parada i F, dels Festius, que es troben a 
l'annex I del plec de clàusules, pels plànols que s'acompanyen com annex I al present 
acord. 
 
C. Substituir l’annex V del plec que regula la concessió, on es recull el quadre de 
dimensionat del servei amb detall per línies, pel quadre que es transcriu a continuació: 
 
 

LINIA 1: BALCONADA     
        
 Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any 225 72  297 
Dot. vehicles 4 3   
Hores Servei 60:10:00 46:05:00  16.855:30:00 
Hores 
Conductor 

72:10:00 55:05:00  20.203:30:00 

Km/trajecte 8,2 8,2   
Nº trajectes 81 64   
Km servei 664,2 524,80  187.230,60 
Km auxiliars 24 18  6.696,00 
        
LINIA 2: LA PARADA       
        
 Feiners de 

dilluns a 
divendres(7) 

Dissabtes 
de tot l’any 
(8) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any 246 51  297 
Dot. vehicles 2 1   
Hores Servei 31:25:00 16:55:00  8.591:15:00 
Hores 
Conductor 

37:25:00 19:55:00  10.220:15:00 

Km/trajecte 7 7   
Nº trajectes 64 35   
Km servei 448,0 245,0  122.703,00 
Km auxiliars 7,2 3,6  1.954,80 
        
LINIA 3: MION    
        
MION Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any   204 93  297 
Dot. vehicles   1 1   
Hores Servei 
(*) 

  13:50:00 12:20:00  3.969:00:00 

Hores 
Conductor (*) 

  16:50:00 15:20:00  4.860:00:00 

Km/trajecte   4,5 4,5   
Nº trajectes   22 20   
Km servei   99 90  28.566 
Km auxiliars   4 4  1.188 
        
LINIA 5: SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS 
        
S. PAU-VIL-
DOL 

Feiners, de 
dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any   204 93  297 
Dot. vehicles   0 1   
Km/trajecte   12,8 12,8   
Nº trajectes   7 6   
Km servei   89,6 76,8  25.420,80 
Km auxiliars   0 4  372 
      
LINIA4:SGDA. FAMILIA-FONT      
        
 Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any   297  297 
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Dot. vehicles   1   
Hores Servei   14:00:00  4.158:00:00 
Hores 
Conductor 

  17:00:00  5.049:00:00 

Km/trajecte   6,3   
Nº trajectes   28   
Km servei   176,40  52.390,80 
Km auxiliars   4  1.188,0 
        
LINIA F: FESTIUS       
        
 Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any   68 68 
Dot. vehicles   2  
Hores Servei   30:00:00 2.040:00:00 
Hores 
Conductor 

  36:00:00 2.448:00:00 

Km/trajecte   15,0  
Nº trajectes   30  
Km servei   450,0 30.600,0 
Km auxiliars   8 544 
 
 

   

(1) Feiners de dilluns a div. excepte Agost 225 

(2) Dissabtes de tot l'any més feiners d'agost 72 

(3) Feiners de dilluns a div. excepte Jul i Ago 204 

(4) Dissabtes de tot l'any més feiners de juliol i agost 93 

(5) Feiners de dilluns a dissabte de tot l'any 297 

(6) Festius 68 

(7) Feiners de dilluns a divendres 246 

(8) Dissabtes de tot l'any 51 
 
* Les hores de servei i de conductors corresponen al total de les línies 3 i 5 atès que es realitzen amb el mateix vehicle i conductor. 
 

  
 TOTAL ANY 

Dies/any 365 
Dotació vehicles 8 
Hores Servei 35.613:45:00 

Hores Conductor 42.780:45:00 
Km servei 446.911,2 

Km auxiliars 11.942,8 
Km avaries 2.184 

 
Total Km                                    461.038,00 

 
 
D. Entrada en funcionament de la modificació: l’entrada en funcionament de la 
modificació aprovada es produirà dins el termini màxim que preveu l’apartat b) del 
número 2 de la clàusula 20 del plec que regeix la concessió. 
 
SEGON. Actualitzar el pressupost d’explotació de la concessió fruit de la modificació 
aprovada en el punt anterior d’aquest acord, de conformitat amb allò que disposa 
l’apartat b) del número 2 de la clàusula 23 del plec que regeix la concessió. El 
pressupost actualitzat d’aplicació a l’exercici 2006 s’adjunta com annex II al present 
acord, essent els seus paràmetres bàsics els que s’indiquen a continuació: 
 

− Retribució fixa (R) any 2006:    1.238.680,28 € 
− Retribució variable (r) per Km de servei any 2006:        0,833625 € 
− Preu unitari Km de servei (P) any 2006:        3,520346 €" 

 
 
La senyora Torres i Garcia diu que respecte al dictamen sobre la integració tarifària, 
es tracta d'un tema que ha sortit molt sovint en la Sala de plens, i en el qual 
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segurament sempre s'ha vist una voluntat política de tots els grups de portar a terme 
aquesta adhesió. Semblava que no arribaria i finalment ha arribat. Tot requereix un 
procés de negociació i de certes informacions.  
 
La senyora Torres segueix dient que voldria ser breu en l'exposició del dictamen ja que 
sembla que tots els membres del consistori estan d'acord amb la filosofia de la 
integració tarifària, el qual és un element de millora del transport públic de la ciutat, i 
que pretén incentivar la utilització del transport públic despenalitzant  econòmicament 
els transbordaments entre mitjans de transport. Així mateix vol fer del transport públic 
un sistema més atractiu per als usuaris a través d'un sistema de tarifes fàcils 
d'entendre i que es tingui la percepció del transport públic com una xarxa unitària i 
integrada.  
 
A través del dictamen que es porta a aprovació es vol posar de manifest la voluntat 
política de l'Ajuntament d'adhesió al Projecte de Sistema Tarifari Integrat a la regió 
metropolitana de Barcelona. Aquest és un dels requisits que demana l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) per iniciar tot el procés de negociació posterior.  
 
Cal dir també que en un primer moment la intenció de l'Ajuntament era signar l'acord 
conjuntament amb el conveni amb ATM, però fruit del fet que es volia iniciar el procés 
de negociació amb la Federació d'Associacions de Veïns i que, d'alguna manera, la 
signatura d'aquest acord està relacionada amb un possible increment de tarifes que 
després s'haurà de reflectir en el conveni, s'ha preferit aprovar en la present sessió 
l'acord de l'ATM i posteriorment la signatura del conveni. 
 
En tot cas, es passarà als grups municipals l'esborrany del conveni i es parlarà el que 
faci falta.  
 
L'altre sobrevingut fa referència a tota una sèrie de mesures que ja s'han anunciat 
públicament i que també es va anunciar en el ple fa uns mesos. Les mesures 
adoptades responen al creixement d'usuaris en algunes de les línies, i en altres, a una 
adaptació relacionada amb l'increment urbanístic del sector de la Parada.  
 
Les   millores que s'han portat a terme són les següents:   
 
- La línia de la Balconada, que porta més del 50% del total d'usuaris del transport 
públic, és una  línia que des de fa molt temps té dificultats per complir les freqüències i 
també la puntualitat, i que disposa de 3 autobusos. Es proposa la incorporació d'un 
autobús més, passant de 3 a 4 autobusos.  
 
- Així mateix, s'amplia el recorregut de la línia de la Parada, fent passar l'actual 
autobús pels Dolors i per la nova zona de la Parada, i s'incrementarà en el mes d'agost 
amb un autobús més.  
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- Pel que fa a la línia de festius, que ha vist incrementat el nombre d'usuaris d'una 
forma molt considerable durant els últims anys, es considera necessari reforçar-la, per 
la qual cosa es proposa que si actualment hi ha freqüències de 60 minuts i 30 minuts 
segons l'hora del dia, es passaria a tenir durant tota la franja horària que duri el servei, 
freqüències de 30 minuts. A més, s'ampliaria la franja horària del servei avançant l'inici 
una hora. 
 
Tot i  que les mesures adoptades, que s'han de considerar com una resposta a tota 
una sèrie de necessitats detectades que han vingut per diferents vies, sigui 010, sigui 
a través del Ple, etc, i que s'han de posar en marxa de forma immediata per a millorar 
l'actual servei, el què s'haurà d'abordar, passat Nadal, és com es farà i com 
s'adaptaran les tarifes que hauran de determinar la inversió per tal de  millorar encara 
més el servei.  
 
 Des de l'Ajuntament no es pensa en un increment de tarifes que tingui com a objectiu 
bonificar el preu o reduir dèficit, sinó que es pretén apostar per una millora 
considerable del transport públic a la ciutat de Manresa, i per tot això es vol iniciar un 
procés de negociació amb la Federació d'Associacions de Veïns i serà el moment de 
veure com es dóna resposta al transport públic, a les diferents demandes També 
s'haurà de veure si s'ha d'abordar la creació d'una nova línia que abasti la connexió de 
Renfe, que solucioni el problema dels Trullols, que hi hagi una connexió amb la zona 
hospitalària, amb el tema universitari, o també donar resposta als recorreguts dels 
barris per tal que siguin més directes cap al centre de la ciutat.  
 
No seria necessari entrar en el pressupost d'explotació, ja que els membres 
consistorials ja disposen de tota la informació i  han estat uns càlculs que s'han fet 
segons el plec de clàusules i tenint en compte la liquidació del 2004, que pot variar.  
 
Pels motius que s'han exposat es demana el vot favorable ja que el dictamen recull 
l'interès i la voluntat que tots els grups polítics sempre han mostrat per la millora del 
transport públic en la sala de plens. 
 
El senyor Javaloyes diu que els dictàmens que es presenten són força interessants. 
Respecte al sobrevingut 3, que tracta de la integració tarifària, se subscriuen les 
paraules de la regidora i no es creu necessari allargar ni afegir cap element més al 
discurs de la regidora Torres.  
 
Sobre el sobrevingut 4, de la modificació de les línies del transport urbà, el GMPPC 
votarà  favorablement. No obstant això, s'entén que el que es porta per aprovació és 
una modificació per sortir del pas. És a dir, que es disposa una mesura per sortir del 
pas  ja que no es recullen totes les mancances ni totes les demandes que els usuaris 
estan reclamant respecte al transport urbà. És cert que s'augmenta un 25% la línia de 
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la Balconada i es reforça d'una manera potent al passar de 3 vehicles a 4. També és 
cert que amb la línia de la Parada s'augmenta el circuit i es dóna més servei a la nova 
àrea de creixement que ha tingut la Parada, però tot i les millores descrites continua 
havent-hi un conjunt  de mancances i deficiències. És a dir, que s'ha actuat sobre les 
dues branques fonamentals del transport urbà, la Parada i la Balconada, però no s'ha 
fet absolutament res respecte els demés àmbits que existeixen, sense oferir ni donar 
serveis necessaris com, en el cas de Valldaura, implantar una línia que apropi els 
veïns fins el seu C.A.P, etc., és a dir, apropar i facilitar a cadascun dels barris els seus 
equipaments. Aquesta és una mesura que s'hauria de tenir en compte a l'hora de fer 
una remodelació o una ampliació d'aquest servei, quan correspongui.  
 
Així mateix, a part de les mancances que s'han manifestat, es té la impressió que 
difícilment la línia de la Parada podrà complir adequadament les freqüències que s'han 
citat ja que en l'actualitat la freqüència és  cada 15 minuts i, si a més s'amplia el 
recorregut, serà més difícil de complir. Per tant, si s'amplia la línia fins els Dolors és 
lògic que tardi el mateix temps que tarda en l'actualitat sense donar aquesta volta.   
 
El senyor Vives i Portell  agraeix en primer lloc a la regidora Torres l'explicació que 
ha fet del dictamen i segueix dient que és un dia per estar content ja que després de 
molt de temps, de molts plens i dictàmens de parlar sobre el transport públic, des del 
GMCiU s'insistia en alguns conceptes que es recullen en el dictamen que es porta a  
aprovació i per tant, del qual també se senten copartíceps, encara que no formin part 
de l'equip de govern.  El GMCiU ha insistit particularment en la qüestió de la integració 
tarifària. La integració tarifària era una cosa necessària i ara que arriba es considera 
que és una cosa bona per la ciutat, pels usuaris i al final també és bo, tal com ja s'ha 
exposat, per la percepció que els usuaris tenen del transport públic i també per la 
pròpia promoció del transport públic. Per tant, s'entén que és una bona mesura i tenen 
tot el suport del GMCiU.  
 
Així mateix, també s'entén que l'exercici d'explicar als ciutadans, i als usuaris 
especialment, que el servei de transport públic serà més car, no és  fàcil. Per tant, 
s'endevina que serà un procés difícil en el qual el GMCiU estarà al costat de l'equip de 
govern com a còmplice i com a company de viatge. Estar clar que tot té un preu i que 
tot costa uns diners, que és evident que des de l'ajuntament es continuarà donant 
suport al transport públic i,  per tant, es continuarà invertint o subvencionant, en tot 
cas, apostant pel transport públic, però evidentment els usuaris hauran de fer la seva 
aportació, i una aportació que percentualment haurà de ser més important que la que 
han hagut de fer fins ara. Durant molt de temps s'ha parlat del preu del bitllet a 
Manresa, del fet que era molt barat i que s'havia d'apujar i estar clar que quan es parla 
d'augments, no es pot parlar d'un augment sobtat ja que segurament provocaria un 
trencament en la comunicació necessària que s'ha de tenir amb els usuaris i amb els 
ciutadans, però s'haurà d'aplicar una puja gradual del preu. I això no ha de generar 
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cap mena de perplexitat a ningú i qui ho vulgui escoltar ho entendrà molt fàcilment 
perquè les xifres són les que són.  
 
Sobre el segon dictamen, el que parla sobre l'ampliació de línies,  el senyor Vives diu 
que subscriu el discurs del senyor Javaloyes, entre d'altres coses perquè segurament  
s'haurà de fer l'exercici de repensar, redissenyar o reestructurar el transport públic a 
Manresa.  
Estar clar que  les mesures que es porten a aprovació són una millora, estar clar que 
sorgiran problemes del dia a dia que ara es poden intuir fent una lectura al dictamen i 
pensant les conseqüències que les mesures provocaran en el marc dels diferents 
contextos,  com què passa a les sis del matí o què passa a la una del migdia; però el  
GMCiU  també entén que hi ha d'altres qüestions que es poden posar sobre la  taula. 
 
A banda de la creació d'una línia nova, que es considera pràcticament una qüestió 
imprescindible, és podria tractar qüestions com les següents: quantes línies s'han de 
fer passar pel passeig a Manresa, o bé s'han de fer passar com les que passen ara, 
què diran els usuaris, com respondran. Són preguntes molt vulgars, però són les que 
es fan els usuaris quan agafen l'autobús o aquells que el pateixen quan se'l troben 
enmig d'un embús en una zona realment estreta perquè hi transitin aquesta classe de 
vehicles. En conseqüència, val la pena pensar-hi.  
 
Per tant, les mesures que es porten a aprovació no s'han de considerar d'urgència i 
temporals, sinó que és un intent de donar un servei en una zona de creixement on hi 
ha unes persones que necessiten d'aquest servei i, per tant, això s'ha de fer. Si 
s'aposta per créixer també s'ha de pensar en allò que s'ha de fer per tal que el 
creixement es pugui mantenir i, a més a més, les persones que aposten pel 
creixement tinguin la  qualitat que tenen la resta de ciutadans de Manresa. 
 
Des del GMCiU ja s'endevina que és molt complicat. No obstant això, s'ha de fer 
aquest exercici. I segurament, els interlocutors que es trobaran a la Federació 
d'Associacions de Veïns, en general, tot i que plantejaran un nivell d'exigència alt, 
també s'hi trobaran punts d'entesa i de comprensió respecte a la problemàtica i 
respecte a la complexitat que té la seva solució.  
 
Finalment el senyor Vives diu que  voldria animar, especialment a la senyora Torres, 
en la comesa que queda  per davant i reiterar que el GMCiU està al costat de l'equip 
de govern en aquest tema que al final ha de ser bo per la ciutat i pels usuaris. 
 
La senyora Torres i Garcia diu que agraeix als dos grups de l'oposició el to de les 
seves intervencions ja que sempre que s'ha parlat de transport públic s'ha parlat en 
negatiu, quan els números no eren tan negatius.  
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Així mateix, tots els presents, fins i tot l'equip de govern, estan d'acord que les 
mesures adoptades són insuficients, però eren necessàries de forma immediata per 
avançar en la millora del transport públic. També s'ha de tenir clar, no com a equip de 
govern sinó com a corporació, quins són els números que d'alguna manera són 
significatius de la voluntat del consistori i que s'han de transmetre als ciutadans de 
Manresa. Quan es parla de l'increment d'usuaris del 25% en els últims anys, quan es 
parla del cost total del servei, del qual l'aportació municipal és d'un 60%; i si s'entra a 
detallar en línies concretes, en algunes l'aportació municipal és del 54%, en d'altres és 
del 51%; però en d'altres són d'un 89% i en alguna fins i tot del 91%. Aquestes dades 
han d'ajudar a transmetre la voluntat d'anar endavant respecte al transport públic.  
 
Cal afegir que quan es plantegen remodelacions globals i quan es parla d'instal·lar una 
nova línia, també s'ha de parlar de coordinació amb interurbans, i possiblement s'ha de 
parlar de moltes altres coses que surten a través de les converses amb la gent, no 
només amb les associacions de veïns sinó amb els usuaris del transport públic. No 
obstant això, no s'ha de perdre de vista que totes les mesures que es vulguin prendre, 
i d'aquí ve la justificació del procés de negociació, tenen un objectiu bàsic i es vol fer 
servir una metodologia. Possiblement s'haurà d'incrementar progressivament les 
tarifes i s'haurà de millorar progressivament el servei, cosa que s'ha de consensuar 
entre tots. Ara bé, quan el senyor Vives fa la pregunta de per què es fan passar totes 
les línies pel Passeig, doncs si es té clar que es vol fomentar el transport públic, també 
es podria formular la pregunta al revés: per què es fan passar tots els vehicles privats 
pel Passeig, i no es dóna prioritat al transport públic. Per tant, és molt complicat i en 
absolut l'equip de govern no es  planteja una o altra qüestió.  
 
L'alcalde sotmet a votació els dictàmens compresos en els punts 9.3 i 9.4 de l'ordre del 
dia, i s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevenen  
acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts. 
 
 
9.5  RECONÉIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

MANUFACTURES DE L'OCI S.L.  PELS DEUTES ACREDITATS.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de cultura, de 16 de 
desembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Durant els mesos d’octubre i novembre de 2005 l’Ajuntament de Manresa va 
programar el Festival de Jazz de Tardor, encarregant a Manufactures de l’Oci, S.L. la 
gestió del cicle, que inclou 3 actuacions, el lloguer d’un piano i publicitat diversa. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura 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 
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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: MANUFACTURES DE L’OCI, S.L  

CIF: B61019147 
CONCEPTE: Actuacions Festival de Jazz de tardor 
- 29 d’octubre: Etnojaza sintètic   315,00 
- 12 novembre: Funklab quartet  625,00 
- 19 novembre: Raynald Colom 575,00 
- 19 novembre: Lloguer de piano 420,00 
- Publicitat diversa 145,00 

 
IMPORT TOTAL  2.080,00 
+ 16 % IVA 332,80 
TOTAL IVA INCLÒS 2.412,80 
  
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n formulen. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l'alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 h 40 
min, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s'estén aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i correlativament 
fins el  ............ 
 
 
El secretari general Vist i plau

L’alcalde
 


