
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 20 d'octubre 
del 2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per 
celebrar la sessió número 13 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 

ABSENTS 

 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
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El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió durant el coneixement de l'assumpte 
inclòs a l'ordre del dia amb el número 4.1.1. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores, i, un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària del 21 de juliol, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament 
amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte 
el seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 34, 35, 36, 37 
I 38, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE SETEMBRE I 6 
D'OCTUBRE DEL 2003, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE 
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS 
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Comissió de 
Govern en les seves sessions número 34, 35, 36, 37 i 38, corresponents als dies 8, 15, 
22 i 29 de setembre i 6 d'octubre del 2003, respectivament, pel repartiment que de les 
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
A) SERVEIS JURÍDICS I D’ASSESSORAMENT 
 
A.1) PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
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2.3 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5911, 
DE 9 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
234/2003-C, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX I ALTRE, CONTRA LA 
DENEGACIÓ PRESUMPTA DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA LES QUOTES PROVISIONALS DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL CARRER FONT DEL GAT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 234/2003-C interposat per la  
Sra. XXX i altre, contra la denegació presumpta del recurs de reposició interposat 
contra les quotes provisionals assignades en concepte de contribucions especials pel 
finançament de les obres d’urbanització dels carrers Font del Gat entre el carrer Major 
i l’Avinguda de les Bases de Manresa, per imports de 4.032,41€, 4.032,41€ i 
4.154,61€, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, en qualitat 
de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-
administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.4 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5784, 

DE 25 D’AGOST DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL PROCEDIMENT DILIGÈNCIES URGENTS – JUDICI 
RÀPID NÚM. 26/2003 – E DAVANT EL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 5 DE 
MANRESA, PER TAL DE RECLAMAR LA RESPONSABILITAT CIVIL 
DERIVADA DEL ROBATORI DEL DIA 23 D’AGOST DE 2003 AL RECINTE 
DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT AL CARRER RAMON FARGUELL, 6. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en el procediment 
diligències urgents – judici ràpid 26/2003-E davant el Jutjat d’Instrucció núm. 5 de 
Manresa, amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal 
de reclamar la responsabilitat civil derivada del robatori del dia 23 d’agost de 2003 al 
recinte de propietat municipal de dipòsit de vehicles, situat al carrer Ramon Farguell 
núm. 6 al Polígon de Bufalvent, perpetrat presumptament pels senyors XXX i XXX, 
valorats els danys en 383,02€ més els interessos i costes que pertoquin. 
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2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals 
representant d’aquest Ajuntament en les diligències urgents – judici ràpid 26/2003-E i 
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT 
CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el procediment de 
referència.  
 
3.- DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.5 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6021, 

DE 15 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1031/2003, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX CONTRA LA RESOLUCIÓ 
PRESUMPTA PER SILENCI ADMINISTRATIU QUE DESESTIMA LA 
INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS PER COL.LISIÓ SOFERTA 
CONTRA UNA TAPA DE CLAVEGUERA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1031/2003 interposat pel Sr. 
XXX, contra la resolució presumpta per silenci administratiu i per la qual es desestima 
la indemnització per danys i perjudicis sol·licitada pel demandant en data 8 de 
novembre de 2002, com a conseqüència de la col·lisió soferta el dia 30 de juliol de 
2002 contra una tapa de claveguera que es trobava fora de la seva ubicació, 
possiblement per la pluja intensa caiguda aquell dia a la ciutat de Manresa, davant la 
Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la 
Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar 
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los 
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment 
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la defensa jurídica en el recurs conten-
ciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.6 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6022, 

DE 15 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE COMPAREIXENÇA D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL PROCEDIMENT NÚM. 561/2003-C INICIAT PER LA 
SENYORA XXX EN CONCEPTE D’ACOMIADAMENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
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"1r. APROVAR LA COMPAREIXENÇA d’aquesta Administració en el procediment 
núm. 561/2003-C iniciat per la Sra. XXX contra aquest Ajuntament, en concepte de 
reclamació per acomiadament, davant el Jutjat Social de Manresa. 
 
2n. DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en el procediment núm. 
561/2003-C, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’assistència 
corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text Refós Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.7 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6169, 

DE 17 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL JUDICI DE FALTES  506/2003 I PRESTACIÓ 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 590. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 2 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 506/2003, en el 
que hi figura com a denunciat l’agent de la Policia Local 590, amb objecte de ser part 
en el procediment, en qualitat de responsable civil subsidiari. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el judici de faltes 506/2003. 
 
3r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local amb el carnet 
professional número 590, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la 
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número de 
Judici de Faltes 506/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix 
arran d’uns fets esdevinguts el dia 18 de juny de 2003 al c/ Sant Josep núm. 8 de 
Manresa, consistents en desobediència i insults a l’agent de la Policia Local i que 
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici dels agent 590 en el 
Judici de Faltes núm. 506/2003, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’ 
assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei de 
contractes de les administracions públiques.  
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.8 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6171, 

DE 17 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
223/2003 INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX CONTRA RESOLUCIÓ 
DESESTIMATÒRIA DEL RECURS INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ 
PRACTICADA EN CONCEPTE DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del 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 223/2003 interposat per la  
Sra. XXX, contra la resolució del Regidor-Delegat d’Hisenda, desestimatòria del recurs 
de reposició interposat contra la liquidació de data 17-02-03, practicada en concepte 
de l’Impost de l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar 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." 
 
2.9 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6312, 

DE 24 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 620/2002 I PRESTACIÓ 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 
642 I 586. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat d’Instrucció 
número 2 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 620/2002, en el que hi figuren 
com a denunciats els agents de la Policia Local 642 i 586, amb objecte de ser part en 
el procediment, en qualitat de responsable civil subsidiari. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el judici de faltes 620/2002. 
 
3r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb el 
carnet professional números 642 i 586, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el 
número de Judici de Faltes 620/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 20 de setembre de 2002 a l’av. Bases 
de Manresa número 164, de Manresa, consistents en desobediència  als agents de la 
Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que 
disposa l’article 41 LPL.  
 
4t. DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 642 i 586 en 
el Judici de Faltes núm. 620/2002, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte 
d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei 
de contractes de les administracions públiques.  
 
5è. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.10 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6390, 

DE 22 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN  EL JUDICI DE FALTES 504/2003, PER RECLAMAR 
LA RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE DESPERFECTES 
OCASIONATS EN UN BANC DE LA PLAÇA DE VALLDAURA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 2 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 504/2003, amb 
l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la 
responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública el dia 19 
d’abril de 2003, presumptament pel Sr. XX. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el judici de faltes 504/2003. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.11 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6413, 

DE 27 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1148/2003 INTERPOSAT PEL SENYOR XXX CONTRA RESOLUCIÓ QUE 
DESESTIMA RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER DANYS AL VEHICLE 
MATRÍCULA V-5212-FF OCASIONATS PEL PILÓ HIDRÀULIC D’ACCÉS A 
LA BAIXADA DE LA SEU 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1148/2003 interposat pel 
senyor XX, contra la resolució dictada per l’alcalde president de l’Ajuntament de 
Manresa amb data 22 de maig de 2003 en l’expedient de responsabilitat patrimonial 
amb número de referència  46/02 per la que es desestima  la reclamació en la que 
sol·licitava la indemnització per danys al vehicle matrícula V-5212- FF ocasionats pel 
piló hidràulic  d’accés a la Baixada de la Seu de Manresa el dia 2 d’octubre de 2002, 
davant la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la 
Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar 
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los 
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment 
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
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JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs 
contenciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.2) PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
2.12 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6414, 

DE 27 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 421 I 613 PER TAL 
DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI 
DE FALTES NÚM. 199/2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el carnet 
professional números 421 i 613, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número de 
Judici de Faltes 199/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix 
arran de la seva denúncia, en l’exercici de les seves funcions, d’uns fets esdevinguts el 
dia 5 d’abril de 2003, consistents en insults i amenaces als agents de la Policia Local i 
que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 
LPL.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 421 i 613, en el Judici de Faltes núm. 
199/2003. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.13 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6380, 

DE 23 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 421 I 640 PER TAL 
DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI 
DE FALTES NÚM. 552/2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el 
carnet professional números 421 i 640, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el 
número de Judici de Faltes 552/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra, d’uns fets esdevinguts el 
dia 17 de setembre de 2003 al carrer Circumval·lació de Manresa, consistents en 
resistència i desobediència als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 421 i 640, en el Judici de Faltes núm. 
552/2003. 
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3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.14 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6168, 

DE 17 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 643, 644, 615 I 606 
PER TAL DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL 
JUDICI DE FALTES NÚM.579/2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb el 
carnet professional números 643, 644, 615 i 606, per tal de garantir-los la defensa 
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa 
amb el número de Judici de Faltes 579/2003, i amb l’objecte de ser part en el 
procediment que se segueix arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra, d’uns 
fets esdevinguts el dia 3 d’agost de 2003 a la carretera de Vic, núm. 226, consistents 
en resistència i desobediència als agents de la Policia Local i que podrien ser 
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 643, 644, 615 i 606, en el Judici de Faltes 
núm. 579/2003. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.3) EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
 
2.15 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6394, 

DE 25 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 213 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE 
BARCELONA, QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 151/2001-F INTERPOSAT PER NAIRDA, SL, EN 
RELACIÓ AMB L’EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT A08482432/05, I DE 
LA SENTENCIA NÚM. 840  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, QUE DESESTIMA EL RECURS D’APEL.LACIÓ NÚM. 28/2003 
INTERPOSAT CONTRA LA SENTÈNCIA ANTERIOR. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- EXECUTAR  en tots els seus extrems les sentències núms. 213  de 25 de setembre 
de 2002, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona que resol estimar 
parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 151/2001-F interposat per Nairda, SL, 
contra la desestimació per silenci administratiu de la sol.licitud de data 27-11-00, 
demanant la nul.litat de ple dret en l’expedient de constrenyiment núm. A08482432/05 
fins a la subhasta i adjudicació a favor de l’actora de la finca registral núm. 22.844-N. i   la 
sentència núm. 840 de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que resol desestimar el recurs d'apel·lació 
núm. 28/2003 interposat  contra la sentència núm. 213 dictada el 25 de setembre de 
2002, en compliment del que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 
 
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació." 
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2.16 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6381, 

DE 24 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE EXECUCIÓ DE LA 
INTERLOCUTÒRIA DICTADA EL 3 DE JULIOL DE 2003 PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA, QUE DECRETA 
ADOPTAR LA MESURA CAUTELAR DE SUSPENDRE L’EXECUCIÓ DE 
L’ACTE ADMINISTRATIU IMPUGNAT EN EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 299/2002-D INTERPOSAT EN RELACIÓ AMB LA 
DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI DE LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR la Interlocutòria dictada el dia 3 de juliol de 2003, pel Jutjat 
Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, que decreta adoptar la mesura 
cautelar consistent en la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat en el 
recurs contenciós administratiu núm. 299/2002-D interposat per XXX, XXX, XXX, XXX i 
XXX, contra la resolució de l’Alcalde del dia 28 de maig de 2002, que desestimava el 
recurs de reposició interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració 
de ruïna de l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa. 
 
2. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.4) ALTRES ASSUMPTES 
 
2.17 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6389, 

DE 15 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUD 
D’INTERNAMENT A NOM DE LA SENYORA XXX A LA RESIDÈNCIA 
CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. Presentar sol·licitud d’internament a nom de la Sra. XXX, a la residència Catalunya 
de Manresa, davant del Jutjat de Primera Instància de Manresa que per repartiment 
correspongui.  
 
2n. Designar la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. 
MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, per promoure l’ingrés de la Sra. XXX en una 
residència a l’efecte de protegir els seus drets i la  seva integritat física.  
 
3r. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
 
 
2.18 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6170, 

DE 17 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE TRAMESA DE L’AMPLIACIÓ DE 
L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU CORRESPONENT AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 277/2001-B  INTERPOSAT PEL 
SENYOR XXX, EN RELACIÓ AMB LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
DELS CARRERS BALMES I GUIFRÉ EL PILÓS. 

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



 11 

 
"1r. TRAMETRE l’ampliació de l’expedient administratiu corresponent al recurs 
contenciós-administratiu núm. 277/2001-B interposat pel Sr. XXX, corresponent al 
pagament del segon termini de la 1/3 part de la quota provisional en concepte de 
contribucions especials del c/ Balmes i Guifré el Pilós, impugnat davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei 
29/1998 i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, 
emplaçant-los perquè puguin personar-se davant el Jutjat, com a demandats en el 
termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.  
 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
B) SERVEIS FINANCERS 
 

2.19 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5842, 
DE 4 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 25/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 

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

"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2003, 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 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 
150, de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 

PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25/2003 

ESTAT DE DESPESES 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
  

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

622.3.489 Fires i promoció del comerç.- Altres transferències. 126.794,00 12.000,00  138.794,00 Consignació insuficient 

622.3.226 Fires i Promoció del comerç.- Despeses diverses. 68.272,00  12.000,00 56.272,00 Consignació sobrant 

       

   12.000,00 12.000,00    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 25/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  
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Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.792.784,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.672.481,11 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.527.887,48  Capítol 3.- Despeses financeres 1.843.989,00 

     
Capítol 4.- Transferències 15.081.294,50  Capítol 4.- Transferències 4.139.076,25 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.742,88 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.969.370,88 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.639,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.426.541,62  TOTAL  ...................………........................................... 72.426.541,62 

 
2.20 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6375, 

DE 19 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 28/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2003, 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 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 
150, de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 

PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/2003 

ESTAT DE DESPESES 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

  

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

111.0.221 Organs de Govern-Regidories.- Subministraments. 3.339,00 1.700,00   5.039,00 Consignació insuficient 

111.1.231 Organs de Govern-Alcaldia.- Locomoció. 3.470,00   1.700,00 1.770,00 
Per suplementar la partida 
111.0.221. 

322.5.226 Altres programes.-Despeses diverses. 71.167,00 15.025,00   86.192,00 Consignació insuficient. 

322.5.131 Altres programes.-Laboral eventual. 204.492,00   15.025,00 189.467,00 Consignació sobrant. 

541.0.226 Suport i extensió universitària.- Despeses diverses. 7.479,00   5.000,00 2.479,00 Consignació sobrant. 

541.0.489 
Suport i extensió universitària.- Altres 
transferències. 38.535,00 5.000,00   43.535,00 Consignació insuficient. 

422.1.213 
Ensenyament bàsic.- Maquinària, instal.lacions i 
utillatges. 31.507,01   6.000,00 25.507,01 Consignació sobrant. 

422.1.212 Ensenyament bàsic.- Edificis i altres construccions. 40.000,00 6.000,00   46.000,00 Consignació insuficient. 

313.0.226 Acció Social.- Despeses diverses- 22.232,77 6.000,00   28.232,77 Consignació insuficient. 

313.1.227.01 Acció Social.- Benestar social.- Seguretat. 32.037,00 678,09   32.715,09 Consignació insuficient. 
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313.1.480.00 
Acció Social-Benestar Social. Atencions benèfiques 
i assistencials. 155.380,00   6.678,09 148.701,91 Consignació sobrant. 

222.0.226 Seguretat.- Despeses diverses. 6.924,50 3.000,00   9.924,50 Consignació insuficient. 

222.0.230 Seguretat.- Dietes. 6.282,00   1.500,00 4.782,00 Consignació sobrant. 

222.0.231 Seguretat.- Locomoció. 6.701,00   1.500,00 5.201,00 Consignació sobrant. 

   37.403,09 37.403,09    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 28/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.777.759,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.908.373,12 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.530.575,40  Capítol 3.- Despeses financeres 1.713.989,00 

     
Capítol 4.- Transferències 15.191.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.161.398,16 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.742,88 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.969.370,88 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.539.730,54  TOTAL  ...................………........................................... 72.539.730,54 

 
2.21 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6738, 

DE 2 D’OCTUBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 29/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2003, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció i partides del capítol 1 de personal, que no superen l’import màxim per 
partida pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 
de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de 
les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura 
en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 
150, de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 

PRESSUPOST 2003      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2003      
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ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

        

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

622.3.489 Fires i Promoció del Comerç.- Altres Transferències. 162.794,00 2.100,00   164.894,00 Consignació insuficient 

622.3.226 Fires i Promoció del Comerç.- Despeses Diverses 56.272,00   2.100,00 54.172,00 Consignació sobrant. 

622.3.210 Fires i Promoció del Comerç.- Infrastructura i bens naturals 4.000,00   1.390,00 2.610,00 Consignació sobrant. 

622.3.203 
Fires i Promoció del Comerç.- Maquinària, instal.lacions i 
utillatge 6.000,00 1.390,00   7.390,00 Consignació insuficient. 

422.8.213 
Ensenyament Conservatori Profes.Música.-Maquinària, instal.i 
uti.  3.000,00 400,00   3.400,00 Consignació insuficient. 

422.1.226 Ensenyament bàsic.- Despeses diverses.  18.162,39 6.000,00   24.162,39 Consignació insuficient. 

422.8.226 
Ensenyament Conservatori Profes.Música.- Despeses 
diverses.  32.755,00   400,00 32.355,00 Consignació sobrant. 

422.1.625 Ensenyament bàsic.- Mobiliari i estris.  12.000,00   6.000,00 6.000,00 Consignació sobrant. 

751.0.489 Turisme.- Altres transferències. 27.525,00 512,00   28.037,00 Consignació insuficient. 

751.0.632 Turisme.-  Edificis i altres construccions. 600,00   512,00 88,00 Consignació sobrant. 

452.1.151 Instal.lacions esportives.- Gratificacions. 18.361,00   6.000,00 12.361,00 Consignació sobrant. 

422.8.151 Ensenyament Conservatori Profes.Música. Gratificacions. 18.895,00 6.000,00   24.895,00 Consignació insuficient. 

   16.402,00 16.402,00    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 29/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.777.759,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.912.273,12 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.530.575,40  Capítol 3.- Despeses financeres 1.713.989,00 

     
Capítol 4.- Transferències 15.191.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.164.010,16 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.973.230,88 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.969.370,88 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.539.730,54  TOTAL  ...................………........................................... 72.539.730,54 

 

 
 
 
2.22 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6782, 

DE 3 D’OCTUBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 30/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 

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

"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/2003, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
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subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 
150, de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 

PRESSUPOST 2003      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30/2003      

ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

        

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

422.8.221 
Ensenyament  Conservatori Profess.Música.- 
Subministraments. 25.330,00 6.000,00   31.330,00 Consignació insuficient 

422.8.151 Ensenyament  Conservatori Profess.Música.- Gratificacions 18.895,00   6.000,00 12.895,00 Consignació sobrant. 

   6.000,00 6.000,00    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 30/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.771.759,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.918.273,12 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.530.575,40  Capítol 3.- Despeses financeres 1.713.989,00 

     
Capítol 4.- Transferències 15.191.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.164.010,16 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.973.230,88 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.969.370,88 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.539.730,54  TOTAL  ...................………........................................... 72.539.730,54 

 
C) CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 
2.23 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6352, DE 19 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ DELS SENYORS XXX I XXX, PER REALITZAR TASQUES 
DE PEÓ. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei determinat i 
pel procediment de màxima urgència, a les persones que tot seguit s’esmenten, per tal 
de realitzar tasques de peó, amb una jornada de 35 hores setmanals i per les 
retribucions següents: 
 
Noms i cognoms: ................ XXX 
DNI: .....................................   
Període de contractació: ..... del 25 de setembre al 31 de desembre de 2003. 
 

Retribució:  
  
Sou mensual  ............................................................... 1.002,48  EUR 
Paga extraordinària de juny  ........................................ 1.002,48  EUR 
Paga extraordinària de Nadal  ..................................... 1.002,48  EUR 
Complement paga de juny segons Llei 52/2002  ......... 48,47  EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002 ....... 48,47  EUR 

 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
Noms i cognoms: ................ XXX 
DNI: .....................................   
Període de contractació: ..... del 4 d’octubre de 2003 al 6 de gener de 2004. 
 

Retribució:  
  
Sou mensual  ............................................................... 1.002,48  EUR 
Paga extraordinària de juny  ........................................ 1.002,48  EUR 
Paga extraordinària de Nadal  ..................................... 1.002,48  EUR 
Complement paga de juny segons Llei 52/2002  ......... 48,47  EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002 ....... 48,47  EUR 

 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- Adscriure als senyors X i X, només als efectes econòmics, al lloc de treball 
d’ajudant d’obres i serveis del Cementiri amb núm. de codi LE12005 de la Relació de 
Llocs de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 20 de 
gener de 2003, per la qual cosa tindran assignada una jornada de 37’5 hores 
setmanals, percebent el complement tipus de jornada que té assignat el lloc de treball 
esmentat. 
 
3.- La contractació dels senyors Ruibal i Seara s’efectua de conformitat amb el que 
disposen l’art. 15.1.a) 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. 2 
del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la contractació per obra o servei 
determinat, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
4.- Donar compte al Ple de la Corporació 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." 
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2.24 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6508, DE 25 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ DE LES SENYORES XXX Y XXX, PER REALITZAR 
TASQUES DE TÈCNIQUES ESPECIALISTES D’ESPORTS. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per obra o 
servei determinat i pel procediment de màxima urgència, a les persones que tot seguit 
es relacionen, com a tècniques especialistes de diferents esports de les Escoles 
Municipals d’Iniciació Esportiva: 
 
Cognoms i nom: ...... XXX 
  

DNI: .........................   
  

Funcions: ................. Tècnica especialista d’esports (monitora de tai-xí). 
  

Jornada: .................. 4 hores setmanals 
  

Període: ................... de l’1 d’octubre de 2003 al 4 de juny de 2004 
  

Retribució: ............... 145,94 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la 
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin, 
més 1 complement paga juny i 1 complement paga Nadal 
segons Llei 52/2002, de  6,98 €. 

  
Cognoms i nom: ...... XXX 
  

DNI: .........................   
  

Funcions: ................. Tècnica especialista d’esports (monitora de gimnàstica dolça). 
  

Jornada: .................. 4 hores setmanals 
  

Període: ................... de l’1 d’octubre de 2003 al  4 de juny de 2004 
  

Retribució: ............... 145,94 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la 
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin, 
més 1 complement paga juny i 1 complement paga Nadal 
segons Llei 52/2002, de 6,98 €. 

 
2.- Les contractacions referides en el punt anterior s’efectuen de conformitat amb el 
que disposen els arts. 12 i 15. 1 a) 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. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació per 
obra o servei determinat, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Adscriure a les senyores XXX i XXX al lloc de treball de tècnica especialista 
d’esports amb núm. de codi LC15043 amb un percentatge de dedicació de l’11’43%, 
de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en 
sessió del dia 20 de gener de 2003. 
 
4.- Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució i publicar la present 
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya." 
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2.25 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 
D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6515, DE 26 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA XXX, COM A PROFESSORA 
SUPERIOR DEL CONSERVATORI. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i 
pel procediment de màxima urgència, a la senyora XXX (DNI 46717467-M) com a 
professora superior del Conservatori per tal d’impartir classes de violí, amb una 
jornada de 17’5 hores setmanals,  dels les quals 9 hores seran lectives, 3 d’activitats 
amb horari fix en el centre i 5’5 d’activitats relacionades amb la docència que no s’han 
de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre el dia 1 d’octubre de 
2003 i fins al 15 de juliol de 2004, període durant el qual el titular del lloc de treball 
senyor XXX gaudirà de llicència per estudis de perfeccionament professional  i per les 
retribucions següents: 
 
Sou mensual  ........................................................................................... 889,12  EUR 
Paga extraordinària d’estiu  ..................................................................... 889,12  EUR 
Paga extraordinària de Nadal  .................................................................  889,12  EUR 
Complement paga de juny segons Llei 52/2002  ..................................... 40,98  EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002  .................................. 40,98  EUR 
 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Aragon 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 214/90, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Adscriure, als efectes econòmics, a la  senyora XXX al lloc de treball de professora 
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057 amb un percentatge de 
dedicació del 50%, de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la Corporació 
Municipal en sessió del dia 20 de gener de 2003. 
 
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
 
 
2.26 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6752, DE 6 D’OCTUBRE DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ DEL SENYOR XXX, COM A PROFESSOR DEL 
CONSERVATORI. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment 
de màxima urgència, al senyor XXX (DNI 79304388-C) com a professor del 
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Conservatori per tal d’impartir classes de violí, amb una jornada de 35 hores 
setmanals,  de les quals 18 hores seran lectives, 6 d’activitats amb horari fix en el 
centre i 11 d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer 
necessàriament en el centre, pel període comprès entre el dia 7 d’octubre de 2003 i 
fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball senyora XXX que es troba 
en situació de baixa per incapacitat temporal i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual  ......................................................................................... 1.778,24 EUR 
Paga extraordinària d’estiu  ................................................................... 1.778,24 EUR 
Paga extraordinària de Nadal  ...............................................................  1.778,24 EUR 
Complement paga de juny segons Llei 52/2002  ................................... 81,95 EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002  ................................ 81,95 EUR 
 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els 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 
214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
D) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.27 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6199, 

DE 19 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE FORMALITZACIÓ DE L’ADHESIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA A L’EXTRANET DE LES 
ADMINISTRACIONS CATALANES (EACAT). 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"Primer.- Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l'EACAT, mitjançant 
l’aprovació del document d’adhesió que es detalla a continuació d’acord amb les 
condicions següents: 
 
 
 
DOCUMENT D’ADHESIÓ A L’EXTRANET DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES EACAT: 

 
Condicions: 
 
Primera. 
 
El president de l’ Ajuntament de Manresa ha de designar la persona de l’Ajuntament 
de Manresa que ha d’ exercir les tasques de gestió dels usuaris de la plataforma 
eacat. 
 
Segona. 
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L’ Ajuntament de Manresa, ha de disposar d’ un equipament informàtic –maquinari, 
programari i comunicacions- que el permeti treballar en un entorn d’ administració 
electrònica a la plataforma eacat. Les despeses de manteniment de les connexions i 
el cost de les comunicacions són a càrrec de l’ Ajuntament de Manresa.  
 
Tercera. 
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a crear formalment un registre auxiliar 
telemàtic per a la recepció i la sortida dels documents que es trametin per la via de 
l’EACAT en els termes de l’ article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La 
plataforma eacat proporcionarà els recursos tecnològics necessaris per a l’ existència 
i funcionament d’ aquest registre. 
 
Quarta 
 
Els usuaris del portal que tinguin atribucions legals de signatura en els procediments 
que s’ incorporin al sistema han de disposar de targetes intel·ligents emeses per 
l’Agència Catalana de Certificació per a la signatura electrònica. 
 
Cinquena. 
 
Les trameses de documents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es 
publiquin s’ han de fer únicament per via telemàtica amb signatura electrònica a partir 
de la signatura d’ aquest document d’ adhesió. 
 
Sisena  
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a seguir les directrius tècniques de la 
Direcció General d’ Administració Local per al correcte funcionament del sistema. 
 
Setena 
 
L’adhesió a la plataforma EACAT es posarà en marxa a partir de la data de la 
signatura d’ aquest document. L’Ajuntament de Manresa pot desvincular-se de la 
plataforma EACAT després d’ un any de l’ adhesió, amb la comunicació prèvia al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals amb un mes d’ antelació. 
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals pot revisar les condicions de 
l’adhesió d’acord amb els canvis tecnològics o les modificacions que es puguin 
produir. 

 
Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple corporatiu en la sessió més 
immediata que es celebri." 
 
2.28 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6196, 

DE 22 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA SENYORA 
MONTSERRAT MORERA SOLÉ COM A RESPONSABLE DE LES TASQUES 
DE GESTIÓ DELS USUARIS DE LA PLATAFORMA EACAT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
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"Primer.- Designar la Sra. MONTSERRAT MORERA I SOLÉ, amb NIF XXX, cap dels 
Serveis Informàtics de l’Ajuntament de Manresa, i amb l’adreça de correu electrònic 
“mmorera@ajmanresa.org”; com a responsable de les tasques de gestió dels usuaris 
de la plataforma eaCat. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple corporatiu en la sessió més 
immediata que es celebri." 
 
2.29 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6198, 

DE 22 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE LA MINUTA DE 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA I EL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES-BARCELONA 
2004, SA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"APROVAR la minuta de conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Manresa i el Fòrum Universal de las Culturas – Barcelona 2004, SA." 
 
PACTES 

 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte del present Conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre BARCELONA 2004 i 
l’AJUNTAMENT, per tal de promoure la participació de l’ens local en les activitats, debats i actuacions 
relacionades amb el FÒRUM 2004 i de convidar al municipi a difondre activament el Fòrum entre la seva 
població a partir dels mitjans propis i amb el suport del FÒRUM 2004. 
 
SEGON.- ADHESIÓ ALS PRINCIPIS I VALORS DEL FÒRUM 2004 
 
L’AJUNTAMENT s’adhereix, de manera expressa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, a l’ “Agenda 
de Principis i Valors del FÒRUM 2004” que s’adjunta al present document com a annex I.  
 
En virtut d’això, BARCELONA 2004 li reconeix la condició de Municipi col·laborador del Fòrum 2004.  
 
TERCER.- INFORMACIÓ PERIÒDICA 
 
Periòdicament, BARCELONA 2004 facilitarà a l’AJUNTAMENT informació gràfica i escrita sobre les seves 
activitats i els objectius a assolir per tal que aquest pugui incloure-la als seus butlletins i publicacions 
municipals. 
 
BARCELONA 2004 autoritza de manera expressa a l’AJUNTAMENT perquè aquest pugui facilitar la 
mencionada informació a la premsa local i/o comarcal o publicacions d’entitats de la seva localitat, als 
efectes de la seva utilització i difusió. 
 
L’AJUNTAMENT inclourà en la seva web un enllaç directe a la web del FÒRUM 2004 
(www.barcelona2004.org) per a facilitar als habitants del seu municipi l’accés als debats i a la informació 
relacionats amb el FÒRUM 2004. 
  
QUART.- DIFUSIÓ 
 
L’AJUNTAMENT participa en “TVManresa”; BARCELONA 2004 es posarà en contacte amb la 
mencionada televisió local, per tal d’establir la col·laboració entre el Canal Fòrum i la dita televisió local. 
 
CINQUÈ.- PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 

http://www.barcelona2004.org/
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Manresa en tant que municipi col·laborador del Fòrum 2004 organitzarà en el període pre-Fòrum i durant 
la celebració del FÒRUM 2004 les iniciatives que es relacionen a continuació, amb caràcter d’actes 
associats, d’acord amb les especificacions que es detallen a l’annex II. 
 
1.  – Reunió anual del Goldin Institute For International Partnership And Peace 
 
2. – Sobre el pluralisme de les religions 
 
3. – Buscant la transcendència: el fet religiós al món actual 
 
4. – Músiques del món 
 
5. – Parlament de les religions del món 
 
6. – Pozo Artesano, del Cardener a la Antártica 
 
L’AJUNTAMENT tindrà especial cura d’introduir en la seva programació els elements que identifiquin i 
garanteixin la seva vinculació amb els eixos del Fòrum. 
 
L’AJUNTAMENT incorporarà el logotip oficial del FÒRUM 2004 i la menció “Acte associat” en la 
comunicació i propaganda de l’acte, d’acord amb les normes establertes per la Direcció de comunicació 
de BARCELONA 2004. 
 
BARCELONA 2004 es compromet a fer publicitat i donar informació dels actes associats en els seus 
canals de difusió dins el marc dels criteris que estableix el pla de comunicació. 
 
L’AJUNTAMENT posarà a disposició de BARCELONA 2004 la possibilitat de fer accions de difusió que es 
considerin oportunes en el marc dels actes associats, BARCELONA 2004 podrà presentar a 
l’AJUNTAMENT, i viceversa per la mútua consideració, altres iniciatives de participació directa tant en el 
període pre-Fòrum com en el corresponent al FÒRUM 2004. En aquest sentit tant BARCELONA 2004 
com l’AJUNTAMENT tenen la disposició d’establir qualsevol mecanisme de col·laboració i difusió de mutu 
acord que beneficiï ambdues parts. 
 
SISÈ.- ESCOLES DEL MUNICIPI 
 
L’AJUNTAMENT  es compromet a organitzar conjuntament amb el Consell Escolar de la seva població o 
les escoles del seu municipi un Acte públic obert al conjunt de la població on s’exposin, de la manera que 
cregui més adient, els treballs que sobre els eixos del FÒRUM 2004 hagin realitzat les escoles del seu 
municipi, utilitzant els materials didàctics que BARCELONA 2004 facilitarà.  
 
Aquests actes podran ser festes, petits fòrums, representacions, muntatge d’exposicions d’allò que facin 
els alumnes: textos, dibuixos, collage, etc. o qualsevol altre que es cregui adient per facilitar el 

reconeixement del treball i l’esforç fet pels escolars i estudiants de la seva població, en relació als eixos 
programàtics del FÒRUM 2004. 
 
Un cop el referit Acte públic estigui definit per l’AJUNTAMENT, aquest el notificarà a BARCELONA 2004 
per tal que aquesta l’ autoritzi com a acte vinculat i pugui difondre’l pels seus mitjans propis. 
 
SETÈ.- AGERMANAMENTS 
 
L’AJUNTAMENT està agermanat o manté especials relacions amb els municipis de Bambylor (Senegal) i 
Narbonne (França). 
 
A fi i efecte de materialitzar la xarxa d’Ajuntaments agermanats prevista a l’Acord 7è del Conveni signat 
entre BARCELONA 2004 i l’ACM i la FMC, l’AJUNTAMENT notificarà a BARCELONA 2004 el contacte, 
preferentment nom de persona i adreça electrònica d’aquests municipis agermanats per tal que aquests 
puguin rebre la informació de les activitats i dels objectius del FÒRUM 2004. 
 
VUITÈ.- BONES PRÀCTIQUES MUNICIPALS 
 
BARCELONA 2004 desitja fer una convocatòria per identificar “Bones pràctiques municipals” en relació 
als eixos programàtics del FÒRUM 2004, i en la que de manera expressa convida l’AJUNTAMENT a 
participar-hi.  
 
BARCELONA 2004 cercarà mecanismes per a la difusió de les “Bones pràctiques municipals” que 
s’identifiquin i, si es complissin els requeriments establerts, les millors “Bones pràctiques municipals” 
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podrien rebre suport per a ser presentades a l’Organisme que internacionalment reconeix aquestes 
pràctiques. 
 
NOVÈ.- ENTRADES 
 
L’AJUNTAMENT podrà adquirir entrades pel Fòrum 2004 a un preu reduït, d'acord amb la Política de 
Venda a Grups establerta per Barcelona 2004." 
 
DESÈ.- INTERLOCUTORS  
 
A fi d’aconseguir una relació fluida entre ambdues parts, BARCELONA 2004 crearà l’adreça de correu 
electrònic: ajuntaments@barcelona2004.org que serà el canal de comunicació d’ús habitual de les parts 
per a les seves relacions. 
 
Així mateix per tal que les parts es comuniquin qualsevol qüestió d’ordre pràctic que plantegi el present 
Conveni, es designen els següents interlocutors: 
 
 — Per BARCELONA 2004: Sra. Montserrat Renom i Matas (Coordinadora de l’Àmbit Municipal) 
 — Per l’AJUNTAMENT: Sr. Alain Jordà i Pempelonne (Regidor de Cultura) 
 
El responsable de l’àmbit de les comunitats religioses al Fòrum 2004, Joan Hernandez i Serret, serà la 
persona designada per fer el seguiment dels actes associats de temàtica religiosa per part de 
BARCELONA 2004.  
 
ONZÈ.- DURADA 
 
El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà vigència fins a la conclusió de la 
col·laboració entre BARCELONA 2004 i l’AJUNTAMENT. En qualsevol cas, el present Conveni finalitzarà 
amb l’acabament dels actes que comprenen el FÒRUM 2004, el dia 26 de setembre de 2004. 

 
2.30 DONACIÓ DE COMPTE DELS ESCRITS DEL GABINET DEL PRESIDENT 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DE PRESIDENT DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA, EN ELS QUALS JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 
DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE MANRESA EN 
RELACIÓ AMB LA REFORMA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la senyora Mercè del Río, del Gabinet del 
President, del 15 d'octubre del 2003, i de l'escrit del senyor Joan Rigol i Roig, de la 
mateixa data, el contingut dels quals queda reproduït en el punt de l'ordre del dia. 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS, MITJANÇANT SORTEIG 

PÚBLIC, DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 26 DE LA 
LLEI ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL RÈGIM ELECTORAL 
GENERAL, AMB MOTIU D’ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 
CONVOCADES PEL DECRET 208/2003, DE 22 DE SETEMBRE. 

 
El secretari llegeix l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, que diu el següent: 
 
"La formació de les Meses pertoca als ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes 

Electorals de Zona. 

El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat 

de les persones censades en la Secció corresponent, que siguin menors de seixanta-

cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de batxiller 

o el de Formació Professional de segon Grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar 

o equivalent. 

mailto:ajuntaments@barcelona2004.org
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Es procedeix de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cada un dels 

membres de la Mesa. 

El sorteig esmentat es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la 

convocatòria." i explica que en aquest moment ens trobem dins d'aquest període. 

 

A continuació, explica, respecte a la manera en què es farà el sorteig, que, en primer 

lloc, s'extrauran tres números de quatre xifres, un dels quals correspondrà al president, 

i els dos següents al primer i segon vocal, respectivament. 

 

Per analogia al règim constitutiu de l'Ajuntament, demana que el regidor de més edat, 

que és el senyor Sala i Rovira, s'acosti a la Mesa, a fi d'extraure les fitxes del sobre 

corresponent, mitjançant el procediment d'insaculació. 

 

Un cop realitzada l'extracció, s'obtenen els números següents: 

 

1231  President titular de Mesa 

0126  1r. Vocal titular de Mesa 

1049  2n. Vocal titular de Mesa 

 

Un cop realitzat el procediment informàtic corresponent, el secretari l'explica dient que 

el primer suplent serà l'elector que, reunint els requisits legals per ser-ho, sigui el 

cinquè posterior al número d'elector del cens corresponent als que s'han triat, i que, si 

per raó d'aquesta regla, qualsevol dels elegits no ha tingut les condicions legals, serà 

escollit l'immediat hàbil posterior, tant a la xifra indicativa corresponent al president 

com al primer o segon suplent. 

Informa que el resultat del procés s'incorporarà en el corresponent expedient i que 

està a la disposició dels regidors i del públic assistent al Saló de Plens, per si volen fer 

qualsevol comentari o esmena al respecte. 

 

L'alcalde diu que el resultat és objecte de votació i, per tant, sotmès, a continuació, el 

resultat a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i, en 

conseqüència, esdevé acord plenari amb el contingut següent: 

 

 
 

(...) NO ES DÓNA PUBLICITAT DEL RESULTAT DEL SORTEIG EN APLICACIÓ DE 
LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. 

 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
3.1.2 i 3.1.3 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 
3.1.2 MODIFICACIÓ DE L’ACORD SOBRE DESIGNACIÓ  DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL 
DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT D’INCLOURE EL SENYOR JOSEP 
TRULLÀS FLOTATS COM A REPRESENTANT AL CONSELL TERRITORIAL 
DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BARCELONA-PROVÍNCIA I EL 
SENYOR XAVIER JAVALOYES VILALTA COM A VOCAL DEL CONSELL 
PLENARI DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 29 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre d'altres, l'acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit 
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans 
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d'integrar-se 
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans. 
 
Atès que en l'apartat 10 del dictamen es nomenaven els representants municipals als 
diferents organismes i entitats en què aquest Ajuntament té representació. 
 
Atès que en data 19 de setembre del corrent ha tingut entrada en aquest Ajuntament 
ofici del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-Província en el 
que sol.licita a aquest Ajuntament el nomenament d'un representant municipal. 
 
Atès que en el nomenament de vocals del Consell Plenari del Consorci del Bages per 
a la Gestió de Residus, es va ometre, per error, el nomenament d'un representant 
municipal, ja que la figura de l'alcalde en detenta la presidència nata. 
 
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril; articles 48, 
49, 50, 60, 61, 62 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; article 22 i 
següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del Reglament orgànic 
municipal, i 23, 123 i següents del RD 2568/86, de 28 de novembre i concordants. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Modificar el punt 10 del dictamen aprovat pel ple de la corporació, en sessió 

que va tenir lloc el dia 27 de juny del 2003, que acordava la constitució dels 
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions 
municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la 
designació dels representants municipals que han d'integrar-se en diferents 
fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentit de: 

 
A) Incloure els representants següents: 
 

Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-Província. 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 
 

B) Nomenar el senyor Xavier Javaloyes i Vilalta com a vocal del Consell 
Plenari del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que quedarà 
composat de la forma següent: 

 
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 
 
Consell Plenari:  
 
President:  

 
Sr. Jordi Valls i Riera 
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Vocals:  
 

Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sra. Anna Torres i García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 

 
Segon. Notificar aquests acords a les persones afectades, als efectes de la seva 

acceptació. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment 

i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'article 13.3 de la Llei 30/92, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú."  

 
3.1.3 MODIFICACIÓ DE L’ACORD SOBRE DESIGNACIÓ  DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL 
DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT D’INCLOURE EL SENYOR 
XAVIER RUBIO CANO COM A REPRESENTANT AL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 16 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre d'altres, l'acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit 
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans 
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d'integrar-se 
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans. 
 
Atès que en l'apartat 10 del dictamen es nomenaven els representants municipals als 
diferents organismes i entitats en què aquest Ajuntament té representació. 
 
Atès que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha efectuat requeriment a 
aquest Ajuntament per tal que es faci el nomenament d'un representant municipal. 
 
Atès el que disposen els articles 38 c) del RD 2568/86, de 28 de novembre i demés 
concordants. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de la corporació l'acopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Modificar el punt 10 del dictamen aprovat pel ple de la corporació, en sessió 

que va tenir lloc el dia 27 de juny del 2003, que acordava la constitució dels 
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions 
municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la 
designació dels representants municipals que han d'integrar-se en diferents 
fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentit 
d'incloure un nou representant municipal, i que és el que segueix per 
l'organisme que se cita: 
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Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
 

Segon.  Notificar aquest acord al regidor afectat, als efectes de la seva acceptació. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment 

i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'article 13.3 de la Llei 30/92, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú." 

 

El senyor Irujo i Fatuarte explica que es tracta de modificar el dictamen aprovat al 

mes de juny, en el sentit de fer nous nomenaments, com a representants municipals, 

en les entitats o organismes que figuren en els dictàmens. 

 

El senyor Vives i Portell demana que es votin separadament els dos dictàmens. 

 

L'alcalde accepta la petició. 

 

Sotmès a votació el dictamen número 3.1.2, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Sotmès a votació el dictamen número 3.1.3, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 2 
GMICV-EA, 4 GMERC i 2 GMPPC) i 7 abstencions (GMCiU), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.1.4 MODIFICACIÓ DE LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
AMB DESTINACIÓ AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ DEL TEATRE KURSAAL I APROVACIÓ DE LA MINUTA 
DE CONVENI PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE 
ESMENTAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 25 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, en data 26 d’octubre de 1999, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar un ajut 
a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al projecte de 
rehabilitació del Teatre Kursaal, acollint-se a l’Ordre de 7 d’abril de 1999, de 
convocatòria per a l’accés al programa d’inversions en equipaments teatrals en el 
període 1999-2002. 
 
Atès que, en data 3 de desembre de 2002, la Direcció General de Promoció Cultural 
va comunicar a l’Ajuntament de Manresa que aquest projecte havia estat seleccionat 
per a ser finançat amb càrrec a la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF), 
en el marc del programa de finançament d’inversions en equipaments teatrals, d’acord 
amb el conveni subscrit el 25 de gener de 1999 entre el Departament de Cultura i 
l’ICF. Atès que la formalització de la subvenció s’havia de realitzar mitjançant conveni 
a subscriure amb el Departament de Cultura de la Generalitat. 
 
Atès que, en data 16 de desembre de 2002, el Ple de la Corporació va prendre els 
acords, d’una banda, d’acceptar la subvenció d’abast plurianual concedida pel 
Departament de Cultura de la Generalitat, per un import total de 1.135.088, 35 EUR, 
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per a l’amortització del principal, interessos, interessos de demora i qualsevol altra 
quantitat que es derivi del préstec de 799.177,15 EUR a subscriure amb l’ICF, amb 
destí al finançament del projecte de rehabilitació del Teatre Kursaal, i, d’altra banda, de 
sol·licitar l’esmentat préstec a l’ICF.  
 
Atès que, al mateix temps, en data 30 de desembre de 2002, l’Ajuntament de Manresa 
va sol·licitar una modificació de la minuta de conveni proposada pel Departament de 
Cultura per tal d’adequar-la a la distribució plurianual de la despesa programada per 
part de l’Ajuntament per a aquest projecte.  
 
Atès que, en data 11 d’agost de 2003, la Direcció General de Promoció Cultural ha 
tramès una minuta de conveni adaptada a les previsions de l’Ajuntament, la qual, per 
aquest mateix motiu i degut a l’ampliació de les anualitats de la subvenció, fixa un nou 
import total de subvenció, que ara és de 1.200.263,45 EUR, per a que l’ICF concedeixi 
igualment a l’Ajuntament un préstec de 799.177,15 EUR. 
 
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- MODIFICAR la quantia de la subvenció d’abast plurianual concedida pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per un import total de 
1.135.088,35 EUR, i acceptada per acord del Ple de la Corporació del dia 16 de 
desembre de 2002, que passa a ser per import de 1.200.263,45 EUR, per a 
l’amortització del principal, interessos, interessos de demora i qualsevol altre quantitat 
que es derivi del préstec de 799.177,15 EUR a subscriure amb l’Institut Català de 
Finances, amb destí al finançament del projecte de rehabilitació del Teatre Kursaal. 
 
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració a signar entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per 
al finançament de les obres de rehabilitació del Teatre Kursaal." 
 
Pactes 

 
Primer. El Departament de Cultura concedeix a l'Ajuntament de Manresa, per a la rehabilitació del Teatre 
Kursaal, una subvenció d'abast plurianual d'1.200.263,45 euros, amb càrrec a la partida 
1403/D/760000100/4562. 
 
Aquesta subvenció es farà efectiva en les anualitats següents:  
 
 2003 1.852,05 €  
 2004 27.937,08 €  
 2005 33.873,93 €   
 2006 70.327,05 €  
 2007 96.933.94 €  
 2008 96.933.94 €  
 2009 96.933.94 €  
 2010 96.933.94 €  
 2011 96.933.94 €  
 2012 96.933.94 €  
 2013 96.933.94 €  
 2014 96.933.94 €  
 2015 96.933.94 €  
 2016 96.933.94 €  
 2017 96.933.94 €  

 
Aquests imports tenen caràcter estimatiu, per la qual cosa el Departament de Cultura adaptarà els imports 
autoritzats per a cadascuna de les anualitats al tipus d'interès vigent en cada anualitat, al calendari de 
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desemborsaments i amortitzacions i als desemborsaments realment efectuats d'acord amb el cost real de 
les obres acreditat un cop es presentin les corresponents certificacions d'obres. 
 
Segon. El Departament de Cultura proposarà a l'Institut Català de Finances que concedeixi a l'Ajuntament 
de Manresa un crèdit de 799.177,15 euros per portar a terme la inversió descrita al pacte primer. Les 
característiques i les condicions del crèdit es detallen en l'annex del present conveni. L'Ajuntament de 
Manresa subscriurà amb l'Institut Català de Finances tots els documents necessaris per a la formalització 
del crèdit esmentat. 
 
Tercer. La subvenció acordada per la Generalitat de Catalunya, a favor de l'Ajuntament de Manresa inclou 
les amortitzacions del principal esmentat en el pacte segon, així com les comissions, els interessos, els 
interessos de demora i qualsevol altra quantitat derivada del crèdit concedit per l'Institut Català de 
Finances, d'acord amb el pacte segon. Aquestes quantitats es pagaran directament a l'Institut Català de 
Finances, a la qual cosa l'Ajuntament, des del moment de la signatura d'aquest conveni, dóna la seva 
conformitat. 
 
Quart. L'Ajuntament de Manresa es compromet a realitzar les obres en la seva totalitat amb estricte 
subjecció al projecte presentat i aprovat per la Direcció General de Promoció Cultural i, d'acord amb el 
calendari d'execució previst, durant l'any 2003 l'Ajuntament presentarà al Departament de Cultura 
certificacions d'obra com a mínim per import d'1.999.348,30 euros, durant l'any 2004 com a mínim per 
import de 400.008,40 euros, durant l'any 2005 com a mínim per import de 2.306.851,44 euros, i durant 
l'any 2006, a la finalització de les obres, es presentaran la resta de certificacions per un import mínim 
d'1.568.736,49 euros. 
 
Cinquè. L'Ajuntament comunicarà a la Direcció General de Promoció Cultural qualsevol alteració en el 
projecte presentat, en el calendari d'execució o en la destinació de la subvenció. El Departament de 
Cultura valorarà la modificació, que, perquè es consideri aprovada, haurà de ser acceptada de manera 
expressa per la Direcció General de Promoció Cultural. Les variacions del projecte que suposin un 
increment del cost total de l'obra no comportaran un augment de la subvenció concedida. 
 
Sisè. El crèdit serà desemborsat a l'Ajuntament de Manresa per l'Institut Català de Finances a raó del 
12,736% de cada certificació d'obra o justificant de despesa que presenti. Els justificants de la inversió 
han de ser aprovats per la Direcció General de Promoció Cultural i fiscalitzats per la intervenció Delegada. 
A proposta del Departament de Cultura, un cop aprovades les certificacions, l'Institut Català de Finances 
efectuarà el corresponent desemborsament, d'acord amb les disponibilitats anuals que es fixen a l'apartat 
10 de l'Annex al conveni. 
 
En tot cas, el 25% final de l'import del préstec no serà desemborsat fins a la recepció definitiva de les 
obres. 
 
Setè. En cas d'incompliment per part del beneficiari de les condicions de l'ajut o de no finalització de les 
obres subvencionades, el Departament de Cultura podrà revocar totalment o parcialment l'ajut atorgat i el 
beneficiari de l'ajut haurà de retornar els imports que corresponguin percebuts fins a la data. 
 
Vuitè. L'Ajuntament de Manresa es compromet a col.locar durant el temps que durin les obres, un rètol 
que faci constar la col.laboració del Departament de Cultura i, una vegada acabada l'obra, col.locar una 
placa permanent on consti la col.laboració esmentada. 
 
Novè. L'Ajuntament de Manresa es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida pel 
Departament de Cultura, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents d'acord amb la normativa vigent.   

 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen es proposa 

modificar la quantia de la subvenció que aquest Ajuntament tenia atorgada i que va 

aprovar el Ple, i diu que es passar de l'import d'1.135.088,35 euros a 1.200.263,45 

euros. 

Comenta que la causa d'aquesta modificació és el fet que en l'anterior aportació es 

preveia que les anualitats eren fins el 2004, i, com que l'Ajuntament va demanar que 

les anualitats es programessin d'acord amb l'evolució de l'obra, calia allargar-les fins al 

2006. Diu que, per això, les anualitats també canvien, pel que fa al crèdit que s'ha de 

retornar i, en conseqüència, augmenta el cost dels interessos. 

Afegeix que el Departament de Cultura de la Generalitat amplia la quantia de la 

subvenció, perquè es fa càrrec dels interessos. 
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Demana, finalment, el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.1.5 AUTORITZACIÓ A AIGÜES DE MANRESA, SA, PER A LA CONCERTACIÓ 
D’UN PRÉSTEC DE 600.000 EUROS AMB BANCO DE SANTANDER 
CENTRAL HISPANO, SA, PER FINANÇAR LES APORTACIONS AL 
PROJECTE DE XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA AL BAGES- 
SEC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 13 d'octubre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"L'article 55 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en la redacció que li donà l'article 59.1 de la Llei 50/1998 de 30 de desembre, 
de Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que disposa que: els organismes 
autònoms i les societats mercantils locals precisaran la prèvia autorització del ple de la 
corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg 
termini. 
 
Per escrit  de data 13 d'octubre de 2003 del gerent, senyor Josep Alabern i Valentí, de 
la societat Aigües de Manresa, S.A. es dóna trasllat de l'acord del Consell 
d'Administració de data 24 de setembre de 2003, en el sentit de sol.licitar al ple de 
l'Ajuntament l'autorització per concertar un préstec a llarg termini per finançar les 
aportacions que caldrà fer al Projecte de Xarxa d'abastament d'aigua en alta al Bages-
Sec, per un import de 600.000 €, designant al Molt il.lustre senyor Alcalde-President 
perquè pugui signar el préstec, en nom i representació d'Aigües de Manresa, S.A. 
 
Vist l'informe de gestió de la Tresoreria General, de data 13 d'octubre de 2003 i 
l'informe preceptiu de l'Interventor de data 13 d'octubre de 2003. 
 
Per tot això, es proposa al ple de la corporació municipal l'adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Autoritzar a Aigües de Manresa, S.A., per concertar un préstec a llarg termini 

per un import de 600.000 €, amb Banco de Santander Central Hispano, S.A., 
per finançar les aportacions que caldrà fer al Projecte de Xarxa d'abastament 
d'aigua en alta al Bages-Sec; amb les condicions següents: 

 
— Tipus d'interès: Euribor a 90 dies més un diferencial del 0,29%, sense cap 

més tipus de despesa. 
 
— Termini: 10 anys. El primer serà de carència i els nou anys restants, 

d'amortització, mitjançant 36 quotes trimestrals de 16.666,66 € 
cadascuna. 

 
Segon. Autoritzar a l'alcalde president per a la formalització i signatura d'aquesta 

operació de préstec. 
 
Tercer. Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 

Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà de la tramesa 
dels models CL1, CL2, CL3, i CL4; tot això d'acord amb el que disposen els 
articles 1 i 2 de l'Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 
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94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera d'Ens Locals, i de 
l'Ordre ELF/324/2003, de 2 de juny, de modificació parcial de l'anterior Ordre." 

 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que la societat municipal Aigües de 

Manresa, S.A. ha sol.licitat un crèdit de 600.000 euros, amb l'Euribor a 90 dies més un 

diferencial del 0,29%, que es destinarà a obres d'infraestructures de canalització 

d'abastament d'aigua, amb alta pressió als municipis del Bages-Sec. 

Informa que aquest acord es va adoptar unànimement per la societat municipal Aigües 

de Manresa, S.A. i diu que l'Ajuntament disposa dels informes favorables de Tresoreria 

i d'Intervenció. 

Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.6 APROVACIÓ DEL CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MANRESA I L’ENTITAT MERCANTIL STACHYS, S.A., QUE TÉ PER 
OBJECTE LA RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DELS CONTRACTES DE 
LES OBRES PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL 
DE SANEJAMENT DE MANRESA – TORRENT DE SANT IGNASI – FASES I 
I II. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d'octubre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, en sessió de la Comissió de govern del dia 23 de febrer de 
1999, va adjudicar el contracte de l'obra Projecte de condicionament de la xarxa 
principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fase I, a favor de 
l'entitat mercantil STACHYS, S.A., per un preu d'adjudicació de 168.075.695 PTA (en 
l'actualitat 1.010.155,27 €). 
 
L’esmentat contracte es va formalitzar en document administratiu en data 16 de març 
de 1999 i l’acta de comprovació del replanteig va tenir lloc el dia 16 d’abril del mateix 
any, produint-se l’inici de les obres el 19 d’abril de 1999. 
 
La direcció d’aquesta obra va ser encarregada per l’Ajuntament  a l’entitat mercantil 
INFORMES Y PROYECTOS, S.A.,  mitjançant contracte de consultoria i assistència. 
 
En dates 30 de desembre de 1999 i 7 d’agost de 2001 l’Ajuntament de Manresa va 
aprovar respectivament, amb la conformitat del contractista, el primer i segon 
expedients de modificació tècnica i contractual de l’obra, disminuint en 532.632,70 € i 
ampliant en 616.773,16 € les prestacions contractades, essent el fonament tècnic dels 
modificats el fet que en l’àmbit físic corresponent als trams 01.04.01 i 01.04.02 del 
Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent 
de Sant Ignasi, s’havia realitzat un estudi geotècnic complementari, el resultat del qual 
va concloure que el substrat rocós de gresos es trobava a una profunditat diferent a la 
prevista en el projecte. Com a conseqüència de l’aparició d’aquesta roca, resultava 
necessari disminuir l’amidament de l’excavació en terres i calia augmentar l’amidament 
d’excavació en roca, decidint-se en el segon dels modificats variar el traçat d’aquest 
tram del projecte. 
 
Durant l’execució del tram de col·lector que havia estat objecte dels modificats abans 
esmentats van sorgir un conjunt de problemes que finalment van provocar l’execució 
d’unitats d’obra no expressament recollides en el projecte inicial posteriorment 
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modificat, sense que tampoc s’acordessin uns nous preus contradictoris entre Direcció 
d’obra i contractista, no havent-se arribat amb posterioritat tampoc a cap tipus d’acord 
al respecte. 
 
STACHYS, S.A., va formular recurs de reposició contra la desestimació per silenci 
administratiu d’una sol·licitud en la qual es demanava, entre altres, l'aprovació d'un 
modificat i d'uns nous preus contradictoris del contracte d'obres relatiu al Projecte de 
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant 
Ignasi – Fase I. 
 
Mitjançant resolució dictada per l’alcalde president en data 23 de desembre de 2002, 
es va desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició formulat per STACHYS, 
S.A., restant en l’actualitat aquestes obres aturades. En aquesta mateixa resolució 
l’Ajuntament va incoar procediment a l'efecte de resoldre el contracte, en base a 
l'existència de la causa de resolució contractual prevista a l'article 150 lletra e) de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig. 
 
STACHYS, S.A. ha interposat davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs contenciós contra els punts primer i segon 
de la resolució dictada per l’alcalde president en data 23 de desembre de 2002, a què 
fa referència l’antecedent anterior (actuacions de referència 173/2003, fase A). 
 
L’Ajuntament de Manresa ha aprovat fins al dia d’avui 16 certificacions d’aquesta obra, 
amb un import total de 975.515,60 €, inclòs l’IVA. 
 
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant resolució dictada per l'alcalde president el dia 30 
de desembre de 1999 va adjudicar el contracte de l'obra Projecte de condicionament 
de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fase II, a 
favor de l'entitat mercantil STACHYS, S.A., per un preu d'adjudicació de 27.607.125 
PTA (en l'actualitat 165.922,16 €). 
 
L’esmentat contracte es va formalitzar en document administratiu en data 15 de febrer 
de 2000 i la direcció de l’obra també va ser encarregada a l’entitat mercantil 
INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 
 
En data 7 d’agost de 2001 l’Ajuntament de Manresa va aprovar, amb la conformitat del 
contractista, el primer expedient de modificació tècnica i contractual de l’obra, 
disminuint en 124.000,84 € i ampliant en 124.000,84 € les prestacions contractades, 
essent el fonament tècnic del modificat el fet que en l’àmbit físic corresponent al tram 
01.04.03 del Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de 
Manresa – Torrent de Sant Ignasi, s’havia realitzat un estudi geotècnic complementari, 
el resultat del qual va concloure que el substrat rocós de gresos es trobava a una 
profunditat diferent a la prevista en el projecte. Com a conseqüència de l’aparició 
d’aquesta roca, es va decidir variar el traçat d’aquest tram del projecte. 
 
En data 24 d’octubre de 2001 es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
d’aquesta obra, preveient-se el seu inici l’endemà. 
 
STACHYS, S.A. va formular recurs de reposició contra la desestimació per silenci 
administratiu de la sol·licitud presentada en data 27 de juny de 2002, en la qual es 
demanava, entre altres, la resolució del contracte d'obres relatiu al Projecte de 
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant 
Ignasi – Fase II. 
 



 33 

Mitjançant resolució dictada per l’alcalde president en data 23 de desembre de 2002, 
l’Ajuntament va estimar parcialment el recurs de reposició presentat per l'entitat 
mercantil STACHYS, S.A., i en aquest sentit va declarar resolt el contracte de l'obra 
Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent 
de Sant Ignasi – Fase II i va desestimar les restants pretensions d'indemnització 
formulades per STACHYS, S.A., en l'indicat recurs de reposició, donat que va 
entendre que no concorrien les causes de resolució que s'invocaven, previstes als 
articles 150 lletres a) i b) de la Llei 13/1995, de 18 de maig. Així mateix, l’Ajuntament 
en l’esmentada resolució va incoar procediment a l'efecte de determinar la 
procedència  o no de la pèrdua o devolució de la garantia definitiva constituïda per 
l'entitat mercantil STACHYS, S.A., de conformitat amb l'article 114.5 de la Llei 13/1995, 
de 18 de maig 
 
STACHYS, S.A. ha interposat davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs contenciós contra els punts primer i segon 
de la resolució dictada per l’alcalde president en data 23 de desembre de 2002, a què 
fa referència l’antecedent anterior (actuacions de referència 174/2003, fase A). 
 
A l’efecte de donar resposta a les controvèrsies plantejades entre les parts i amb la 
finalitat d’arribar a una solució extrajudicial del conflicte, s’ha obert un període de 
negociacions i el resultat final és la formalització d’un conveni transaccional. 
 
El cap de servei d’Obres i Manteniments i el cap de la Unitat de Contractació i 
Patrimoni han emès informe tècnic i jurídic respectivament sobre el contingut del 
conveni en data 8 d’octubre de 2003. 
 
Per tot això, com alcalde president proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat 
mercantil STACHYS, S.A., que té per objecte la resolució per mutu acord dels 
contractes de les obres Projecte de condicionament de la xarxa principal de 
sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fases I i II, regulant els efectes de 
la resolució contractual i el sistema de liquidació de les obligacions pendents 
 
SEGON. Facultar a l’alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per al compliment de l’expedient i en especial per a la formalització del 
conveni." 
 
 
PACTES 

 
PRIMER. Objecte del conveni. És l’objecte del present conveni regular la resolució per mutu acord dels 
contractes relatius a l’execució de les obres Projecte de condicionament de la xarxa principal de 
sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fase I i Fase II, formalitzats entre l’Ajuntament de 
Manresa i l’entitat mercantil STACHYS, S.A. 
 
El conveni regula els efectes d’aquesta resolució contractual relatius a la liquidació de les obligacions 
econòmiques i també s’ocupa d’establir els mecanismes per compensar l’entitat mercantil STACHYS, 
S.A., en relació amb l’execució per part seva d’unitats d’obra no expressament compreses en l’obra 
relativa al Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant 
Ignasi – Fase I. 
 
SEGON. Resolució dels contractes per mutu acord i altres qüestions relatives a l'obra. 
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Les parts acorden resoldre per mutu acord els contractes subscrits en relació amb l’execució de les obres 
Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – 
Fase I i Fase II, amb els efectes següents: 
 
a) Liquidació de la part contractada. Excés de certificació i aplicació de la revisió de preus. 
 
 Atenent al caràcter d’abonaments a bon compte que tenen les certificacions d’obra, les parts 

reconeixen l’existència d’un excés d’amidaments en les 16 certificacions aprovades relatives a 
l’execució de l’obra Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – 
Torrent de Sant Ignasi – Fase I. Aquest excés de certificació suposa un saldo favorable a l’Ajuntament 
de Manresa de 87.325,25 €, d’acord amb l’annex que s’adjunta com a número I. 

 
 L’Ajuntament de Manresa aprova una revisió de preus del contracte de l’obra Projecte de 

condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fase I, 
d’acord amb el quadre que s’adjunta també a l’annex I, que suposa un saldo favorable a l’entitat 
mercantil STACHYS, S.A. de 15.774,10 €. 

 
 Així mateix, l’Ajuntament aprova el pagament a favor d’STACHYS, S.A. de 40.739,10 €, corresponents 

al conjunt dels treballs de demolició, moviment de terres, canalització i reposició de terres efectivament 
executats per STACHYS, S.A., com a conseqüència de la reparació del mur pantalla paral·lel a la 
carretera del Pont de Vilomara, en virtut del proveïment de l’alcalde president de data 18 de febrer de 
2003 i les modificacions ordenades amb posterioritat per la Direcció de l’obra. 

 
 L’import final resultant de la diferència entre els excessos de certificació, la revisió de preus practicada 

i la reparació del mur pantalla és de 30.812,05 €  a favor de l’Ajuntament de Manresa.  
 
b) Valoració municipal de les unitats d’obra executades per STACHYS, S.A, no expressament compreses 

en el Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant 
Ignasi – Fase I.  

 
 L’Ajuntament valora en la quantitat de 204.388,39 €, les unitats d’obra executades per STACHYS, S.A. 

no expressament compreses dins el Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament 
de Manresa - Torrent de Sant Ignasi – Fase I. Els amidaments, preus unitaris i partides que 
comprenen les unitats d’obra objecte d’aquesta valoració municipal figuren desglossats al document 
que s’acompanya com annex II a aquest conveni. 

 
c) Reconeixement de crèdit a favor d’STACHYS, S.A. A la vista de la liquidació efectuada en l’apartat a) 

d’aquest pacte i de la valoració municipal de determinades unitats d’obra formulada a l’apartat b) 
d’aquest mateix pacte, l’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat d’evitar un enriquiment injust a favor 
seu, reconeix a l’empara  d’allò que disposa l’article 23.1 lletra e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local i 
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit de 184.100,71 € a favor de l’entitat 
mercantil STACHYS, S.A., corresponent a la diferència entre el saldo resultant de la liquidació 
practicada a la lletra a) i la valoració municipal a què es refereix la lletra b), amb l’increment dels 
interessos de demora meritats. 

 
 L’abonament d’aquesta quantitat es realitzarà en el compte número 2100.1140.07.0200069948, de 

l’entitat mercantil STACHYS, S.A., en el termini màxim d’1 mes , comptat a partir de la data de 
formalització d’aquest conveni, amb càrrec a la partida 441.0.611/02 de l’estat de despeses del 
pressupost municipal vigent. 

 
d) Valoració que fa STACHYS, S.A. de les unitats d’obra per ella executades, no expressament 

compreses en el Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – 
Torrent de Sant Ignasi – Fase I. 

 
 STACHYS, S.A. valora en la quantitat de 399.999,93 €, les unitats d’obra per ella executades no 

expressament compreses dins el Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de 
Manresa - Torrent de Sant Ignasi – Fase I. Els amidaments, preus unitaris i partides que comprenen 
les unitats d’obra objecte d’aquesta valoració figuren desglossats al document que s’acompanya com 
annex III a aquest conveni. 

 
e) Resolució de la divergència de valoracions. Submissió a peritatge vinculant. 
 
 Atenent a la divergència que existeix entre les valoracions efectuades per STACHYS, S.A. i 

l’Ajuntament de Manresa, que ascendeix a una diferència de 195.611,54 €, les parts acorden sotmetre 
a determinació pericial l’import final d’aquesta valoració, d’acord amb el règim que s’indica a 
continuació: 
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 1. Designació del perit. STACHYS, S.A. i l’Ajuntament de Manresa acorden que l’emissió de l’informe 

pericial vagi a càrrec del senyor Carlos Gracia Membrado (NIF 37675120Q). 
 
 2. Àmbit del peritatge. 
 
 El peritatge tindrà l’àmbit següent; 
 
 2.1 Determinació sobre la procedència de l’execució per part d’STACHYS, S.A. de determinades 

unitats d’obra no expressament compreses dins el Projecte de condicionament de la xarxa 
principal de sanejament de Manresa - Torrent de Sant Ignasi – Fase I i/o pronunciament 
sobre la possibilitat que alguna o algunes d’aquestes unitats d’obra estiguin subsumides dins 
el propi projecte que ja va ser objecte de contractació i, en conseqüència ja incorporades dins 
liquidació a què es refereix l’apartat a) d’aquest pacte o en la resta de certificacions 
aprovades per l’Ajuntament. 

 
 L’àmbit pericial descrit en aquest apartat 2.1 es referirà únicament i exclusiva a les partides 

que s’indiquen a continuació, totes elles incloses dins la valoració d’STACHYS, que figura 
com annex III: 

 
 — Problemes en l’arrancada. 
 — Sobreexcavació de 70 cm per a sanejament de la base del col·lector i reblert de pedra. 
 — Fuel no declarat en l’enderroc de la fàbrica. 
 — Escollera per a contenció de terres al costat de la fàbrica. 
 — Sobrecost de l’estructura per augment del termini de l’obra. 
 — Tasques d’evacuació d’aigües fecals. 
 
 En cas que el perit determini la procedència de l’execució per part d’STACHYS, S.A. de la 

totalitat o algunes d’aquestes unitats d’obra i/o que aquestes no estarien subsumides dins el 
propi projecte que ja va ser objecte de contractació, procedirà a la seva corresponent 
valoració d’acord amb el que s’indica en l’apartat 2.3 d’aquest punt. 

 
 2.2 Pronunciament sobre la correcta execució per part d’STACHYS, S.A. del mur pantalla 

paral·lel a la carretera del Pont de Vilomara, comprès dins el Projecte de condicionament de 
la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fase I. En cas 
d’apreciar-se una execució deficient d’aquest treball imputable a STACHYS, S.A., valorarà el 
cost de reparació de les unitats d’obra a les quals afecti la deficiència imputable a STACHYS, 
S.A., als efectes de la seva incorporació a la liquidació final a què es refereix l’apartat 4 
d’aquest pacte. 

 
 2.3 Valoració final de les unitats d’obra realment executades per STACHYS, S.A. no incloses dins 

el Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa - Torrent de 
Sant Ignasi – Fase I, amb justificació tècnica d’aquesta valoració. 

 
 El resultat d’aquesta valoració final del perit tindrà com a llindars mínim i màxim els imports 

que figuren respectivament als apartats b) i d) d’aquest pacte i s’utilitzaran els preus 
aplicables a la construcció en data 30 de juny de 2002. 

 
 Per a l’efectivitat del peritatge, les parts assumeixen l’obligació de facilitar al perit designat els 

documents de qualsevol índole que els puguin ser sol·licitats i estiguin en el seu poder, 
especialment els obrants a l’expedient administratiu i en el llibre d’ordres de l’obra. 

 
 3. Formalització del peritatge. 
 
 El peritatge es materialitzarà a través d’un informe, en el qual el perit es pronunciarà de manera 

precisa i unitària, és a dir, sense preveure diferents variants, sobre cadascun dels apartats que 
integren l’àmbit del peritatge, formulant en especial una valoració econòmica motivada que tindrà el 
caràcter de definitiva i servirà per dur a terme la liquidació prevista en l’apartat 4 d’aquest pacte. 

 
 En l’esmentada valoració econòmica s’hi haurà de repercutir el 16% d’IVA, en coherència amb les 

valoracions efectuades per cadascuna de les parts en els annexos II i III d’aquest conveni. 
 
 L’informe pericial s’estructurarà, per tant, en quatre apartats: 
 
 — Antecedents, els quals recolliran les al·legacions de les parts i les reunions i contactes 

mantinguts pel perit amb els representants i agents de cadascuna d’elles. 
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 — Consideracions tècniques, que exposaran les justificacions que serveixin al perit per arribar a 
les conclusions i valoració econòmica final. 

 — Conclusions sobre cadascun dels apartats que conformen l’àmbit del peritatge i valoració 
econòmica resultant. 

 — Valoració econòmica definitiva, de la que resultarà un saldo de liquidació (positiu o negatiu) 
expressat en euros, en base al qual es durà a terme la liquidació prevista en l’apartat 4 
d’aquest pacte. 

 
 El perit lliurarà un exemplar de l’informe degudament signat i visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers 

de Camins, Canals i Ports a cadascuna de les parts. 
 
 El termini màxim per a l’emissió de l’informe pericial serà de 30 dies hàbils, comptats a partir del 

dia en què el perit comuniqui a STACHYS, S.A. i a l’Ajuntament de Manresa l’acceptació de 
l’encàrrec, el que haurà de fer en un termini no superior als dos dies hàbils comptadors des de la 
notificació, mitjançant un escrit conjunt de  l’Ajuntament i STACHYS, S.A., en el qual se li 
comuniqui la signatura d’aquest conveni. 

 
 La notificació d’aquest informe a l’Ajuntament de Manresa tindrà com a efecte el naixement, si 

s’escau, de l’obligació de pagament d’aquest de l’import que en resulti del mateix en favor de 
STACHYS, S.A., des de la seva data d’entrada al Registre General de l’Ajuntament de Manresa. 

 
 4. Caràcter vinculant del peritatge. 
 
 La valoració econòmica final a la qual arribi el perit serà vinculant per a les parts i tindrà caràcter 

definitiu, de manera que: 
 
 4.1. Si  l’import de la valoració és equivalent al que figura a l’apartat b) d’aquest pacte, STACHYS, 

S.A., es considerarà íntegrament compensada per aquelles unitats d’obra per ella executades 
no expressament compreses dins el Projecte de condicionament de la xarxa principal de 
sanejament de Manresa - Torrent de Sant Ignasi – Fase I. 

 
 4.2. Si l’import de la valoració és superior al que figura a l’apartat b) d’aquest pacte, aquest darrer 

s’haurà d’incrementar en l’import d’aquell i en els interessos de demora resultants d’aplicar el 
tipus d’interès de demora establert a l’article 100.4 de la Llei 13/1995, de Contractes de les 
Administracions Públiques des del dia 30 de juny de 2002 fins a la data d’emissió de 
l’informe. A l’import resultant en termes de P.E.C. se l’haurà d’afegir el corresponent 16% 
d’IVA, i l’Ajuntament de Manresa disposarà d’un termini d’1 mes, comptat des del moment en 
què l’informe pericial hagi tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament, per tal de 
satisfer a STACHYS, S.A., la quantitat equivalent a la diferència existent entre la valoració 
efectuada pel perit i la que figura a la l’apartat b) d’aquest pacte. Amb la satisfacció d’aquesta 
quantitat STACHYS, S.A., es considerarà íntegrament compensada per aquelles unitats 
d’obra per ella executades no expressament compreses dins el Projecte de condicionament 
de la xarxa principal de sanejament de Manresa - Torrent de Sant Ignasi – Fase I i per 
qualsevol altre concepte derivat dels contractes que es resolen. En tot cas, es tindran en 
compte les salvetats que figuren a l’apartat 4.3 d’aquest punt. 

 
  L’abonament d’aquesta quantitat, de ser necessari, es farà amb càrrec a la partida 

441.0.611/02 de l’estat de despeses del pressupost municipal vigent. 
 
 4.3. Si l’informe pericial apreciés defectes imputables a STACHYS, S.A. en l’execució del mur 

pantalla paral·lel a la carretera del Pont de Vilomara, el perit valorarà el cost que suposa la 
reparació d’aquesta deficiència d’acord amb allò indicat a l’apartat 2.2. 

 
 A la vista d’aquesta valoració, existiran dues possibilitats: 
 
 — Que STACHYS, S.A. hagi d’abonar a l’Ajuntament de Manresa l’import de reparació 

d’aquesta deficiència. Aquest supòsit només succeirà en cas que es doni allò previst en 
l’apartat 4.1 d’aquest punt o bé quan la valoració resultant de l’apartat 4.2 d’aquest punt 
sigui inferior al cost en què s’avaluï la deficiència (cas en el qual STACHYS, S.A., 
abonarà el valor de la diferència corresponent). 

 
  En qualsevol dels dos  casos, STACHYS, S.A. disposarà d’1 mes, comptat a partir del 

dia en què tingui entrada el dictamen pericial a l’Ajuntament per realitzar el corresponent 
ingrés a la caixa de la corporació. 

 



 37 

 — Que l’import de reparació d’aquesta deficiència en el mur pantalla sigui inferior a la 
valoració pericial determinada en l’apartat 4.2, cas en el qual es realitzarà la 
corresponent minoració en el pagament que hagi de realitzar l’Ajuntament de Manresa. 

 
 5. Abonament de les despeses pericials.  
 
 Les parts acorden abonar les despeses que ocasioni el peritatge de manera proporcional al grau 

d’aproximació de la valoració realitzada pel perit respecte de les valoracions fixades inicialment per 
cadascuna de les parts en els apartats b) i d) del pacte segon d’aquest conveni. 

 
f) Altres efectes de la resolució contractual per mutu acord. De conformitat amb allò que preveu l’article 

114.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, la resolució 
per mutu acord dels contractes subscrits en relació amb l’execució de les obres Projecte de 
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fase I i 
Fase II, tindrà els següents efectes addicionals: 

 
 1. Caducitat de determinats expedients incoats per l’Ajuntament de Manresa. 
 
 En  virtut d’allò que estableix l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’Ajuntament de Manresa 
declara la caducitat dels procediments següents: 

 
 — Procediment incoat mitjançant resolució de l’alcalde president de data 23 de desembre de 

2002, per a la resolució per causa imputable al contractista del contracte de l’obra  Projecte 
de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi 
– Fase I. 

 
 — Procediment incoat mitjançant resolució de l’alcalde president de data 23 de desembre de 

2002, a l'efecte de determinar la procedència  o no de la pèrdua o devolució de la garantia 
definitiva constituïda per l'entitat mercantil STACHYS, S.A, en relació amb el contracte de 
l’obra Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent 
de Sant Ignasi – Fase II. 

 
 2. Recepció de l’obra executada en el marc del contracte d’obra Projecte de condicionament de la 

xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant Ignasi – Fase I i de l’obra executada 
per STACHYS, S.A. no expressament inclosa dins aquest projecte. 

 
 L’Ajuntament de Manresa i STACHYS, S.A. determinen que la data d’ocupació per l’Ajuntament de 

les obres executades per STACHYS, S.A. és el dia 30 de juny de 2002.  
 
 L’ocupació indicada equival a la recepció formal i es refereix tant  a l’obra executada en el marc del 

contracte de l’obra Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – 
Torrent de Sant Ignasi – Fase I, com a tots aquells treballs no expressament inclosos dins aquest 
projecte, amb independència del resultat final de l’informe pericial sobre la seva procedència i 
valoració. 

 
 Donat que en el moment de la signatura del present conveni ja ha transcorregut 1 any des de 

l’ocupació de les obres, l’Ajuntament procedirà a tramitar dins el termini màxim de 10 dies, 
comptats des de la signatura del conveni, el retorn de la garantia definitiva constituïda per 
STACHYS, S.A. a la caixa de la corporació, per un import de 48.079,09 €. 

 
 En qualsevol cas, la totalitat de les obres indicades en aquest apartat quedaran afectes al règim de 

responsabilitat per vicis ocults previst a l’article 149 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques. 

 
 3. Devolució de la garantia constituïda per STACHYS, S.A., en el marc del contracte de l’obra 

Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant 
Ignasi – Fase II. 

 
 L’Ajuntament de Manresa acorda retornar a STACHYS, S.A, la garantia definitiva constituïda a la 

Caixa de la corporació per aquesta entitat, mitjançant aval de Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, per un import de 6.636,89 €, amb la finalitat de donar compliment al contracte de l’obra 
Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa – Torrent de Sant 
Ignasi – Fase II. 

 
TERCER. Sol·licitud de suspensió i desistiment dels recursos contenciosos interposats. Abans de la 
signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Manresa i STACHYS, S.A. han sol·licitat davant el Tribunal 
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Superior de Justícia de Catalunya la suspensió judicial dels procediments relatius als recursos 
contenciosos administratius números 173/2003-A i 174/2003-A, interposats contra les resolucions de 
l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa de data 23 de desembre de 2002. 
 
Així mateix, atès al caràcter transaccional que té el present conveni, un cop emès el dictamen pericial i 
dins el termini màxim de CINC (5) dies, comptats a partir del moment en què s’hagi produït la completa 
liquidació de les respectives obligacions previstes al pacte segon del conveni, STACHYS, S.A. desistirà 
dels recursos contenciosos administratius abans esmentats, sol·licitant expressament al Tribunal que no 
sigui dictada imposició en costes. 
 
Les despeses generades pels processos judicials en curs seran assumides per cada part. 
 
QUART. Caràcter del conveni. El present conveni té caràcter administratiu i per tant, la legislació aplicable 
en cas de discrepàncies o incompliments serà la que es derivi, en cadascuna de les respectives matèries, 
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i la restant normativa administrativa i contractual aplicable. 
 

 

La senyora Mas i Pintó explica que es tracta d'un conveni, que fa referència a les 

Fases I i II de les obres de la xarxa de sanejament, en el tram de Sant Ignasi, que es 

van encarregar a l'empresa STACHYS, S.A.. 

Diu que per les circumstàncies en què es trobava el subsòl, es va haver de modificar el 

projecte, cosa que va comportar l'execució de partides d'obres que no estaven 

pressupostades en un principi, i la indeterminació dels preus que s'havien d'aplicar. 

Comenta que, davant de les divergències que es van produir entre l'empresa 

constructora i l'Ajuntament i tenint en compte els recursos contenciosos que va 

presentar, es va arribar a la conclusió que la millor solució era redactar un conveni, a fi 

que els punts de desacord estiguessin supeditats a un peritatge, no només pel valor de 

les obres que s'havien executat, sinó també per la seva idoneïtat. 

Proposa, doncs, l'aprovació del conveni esmentat. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 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 
 
Tal com consta al començament de l'acta, el senyor Martínez Conde s'incorpora a la 
sessió en aquest moment. 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ. PLAÇA 
HOSPITAL, 10. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 6 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2003 va ser 
aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ. PLAÇA HOSPITAL, 10, redactada pels serveis tècnics municipals, de 



 39 

conformitat amb allò que disposa l’article 74.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme. 
 
L’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al públic durant 
el termini d’un mes, previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 205, del dia 27 d’agost de 2003, així com en el diari El Periódico, de 
30 de juliol de 2003. 
 
Dins del període d’exposició pública de l’expedient foren presentades les al·legacions 
següents: 
 

NRE Data Interessat Representant 

33950 29.09.03 SOME-DOS SL Joan Portals Martí 

 
En resposta a aquestes al·legacions, en data 6 d’octubre de 2003 s’ha emès un 
informe per part dels serveis tècnics d’Urbanisme, el qual es transcriu a continuació: 
 
“L’al·legació, presentada XXX en representació de la societat SOME-DOS SL,  feia 
referència als aspectes següents: 
a. Justificació indeguda de la Modificació ja que l’ampliació del pas de vianants 

plantejada pretén, en realitat, la substitució del passatge previst a la UA14 Segre i, 
per tant, pretén alliberar la unitat d’actuació d’aquesta càrrega. 

b. L’accés al futur espai públic interior d’illa s’ha de realitzar des de la UA14 ja que 
dins d’aquesta unitat d’actuació hi ha prou alternatives –viables tècnicament- per 
garantir l’accés al futur espai públic. L’accés de vianants a l’interior d’illa és una 
obligació derivada del conveni urbanístic entre Fecsa i l’Ajuntament i derivada del 
Pla general. Per tant, no es pot traslladar una càrrega fruit d’un conveni a una finca i 
a un propietari aliens al conveni esmentat. 

c. Infracció del principi de justa distribució de beneficis i càrregues ja que en la finca 
es fixa l’obligació de crear un nou espai públic sense compensar amb un increment 
d’aprofitament urbanístic aquesta nova càrrega. 

d. Improcedència de la cessió de sòls qualificats de sistemes ja que s’infringeixen els 
drets dels propietaris de sòl urbà consolidat. 

e. Improcedència de les càrregues urbanístiques imposades ja que la Llei 2/2002 
d’Urbanisme limita els deures dels propietaris de sòl urbà consolidat només a 
acabar o completar a llur càrrec la urbanització necessària. 

f. Inviabilitat de l’ordenació proposada per a l’edificació ja que comporta l’execució de 
pisos estrets i irregulars i amb obertures a poca distància d’una paret. 

g. La ubicació d’un sistema viari en la finca suposa una actuació aïllada en sòl urbà 
que, en tot cas, s’hauria d’executar mitjançant una actuació expropiatòria. 

 
En relació al punt a, s’escau informar que tal i com queda recollit en el document 
tècnic l’objectiu de la modificació és l’ampliació del pas de vianants cap a l’interior 
d’illa de manera que aquest pas entre la plaça Hospital i l’interior d’illa tingui unes 
condicions espacials i dimensionals adequades que en garanteixin la clara i còmoda 
utilització pública. Per tant, en la documentació tècnica queda clar que la proposta 
no substitueix el pas fixat en la UA14 sinó que s’amplia amb la proposada en la 
Modificació puntal del Pla general. Per tant, la unitat d’actuació UA14 no queda pas 
alliberada d’aquesta càrrega. S’escau, doncs, desestimar aquest punt de 
l’al.legació. 
 
En relació al punt b, s’escau insistir en la resposta donada al punt anterior. A banda 
que la proposta planteja l’ampliació del pas i no pas el seu trasllat, cal dir que el que 
es pretén és millorar la qualitat espacial d’aquest pas i possibilitant l’existència de 
relacions visuals clares entre l’interior d’illa i la plaça Hospital. En relació a la millora 
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de les relacions visuals, i de l’espai urbà resultant, cal destacar la possibilitat 
d’establir vistes des de cadascun dels espais sobre els elements arquitectònics 
protegits existents en l’àmbit: l’església barroca de Sant Andreu i la xemeneia de 
l’antiga fàbrica. L’establiment de visuals entre aquestes dues fites urbanes 
protegides només és possible d’establir-les ampliant el pas de vianants previst pel 
Pla general. És evident, que la qualitat urbana i, per tant, l’èxit de la regeneració del 
sector depenen també de la qualitat ambiental i espacial del futur pas de vianants 
on la visió de les dues fites urbanes és cabdal. S’escau desestimar aquest punt de 
l’al.legació. 
 
En relació al punt c, s’escau dir que la modificació plantejada amb la delimitació 
d’una unitat d’actuació en la finca del número 10 de la plaça Hospital, tal i com es 
demostra en l’estudi econòmic i financer del document, representen una 
repercussió sobre l’edificació clarament reduïda per garantir-ne la seva viabilitat. 
S’escau, per tant, desestimar el punt de l’al.legació. 
 
En relació al punt d, s’escau informar que els articles 29 i 30 de la Llei 2/2002 
d’Urbanisme estableixen que els terrenys que siguin inclosos en un pla de millora 
urbana o en un polígon d’actuació urbanística pendent de desenvolupament no 
tenen la consideració de sòl urbà consolidat. Per tant, atès que la Modificació de Pla 
general delimita en la finca núm. 10 de la plaça Hospital un àmbit d’actuació 
urbanística destinat a la regeneració urbana, la finca no pot ser considerada com a 
sòl urbà consolidat sinó com a sòl urbà no consolidat. Per tant, s’escau desestimar 
aquest punt de l’al.legació 
 
En relació al punt e, s’escau dir que, pel fet que la finca no té la consideració de sòl 
urbà consolidat, no li són d’aplicació els drets dels propietaris del sòl urbà consolidat 
sinó els del sòl urbà no consolidat. S’escau, doncs, desestimar aquest punt de 
l’al.legació. 
 
En relació al punt f, s’escau dir que la volumetria plantejada –un volum allargat amb 
molt front de façana i una profunditat suficient per distribuir-hi un ús residencial- 
permet resoldre un programa d’habitatges sense dificultats geomètriques o 
tècniques. El front de façana importatnt plantejat permet garantir unes condicions 
d’habilitat a les diferents estances de forma òptima sobretot quan el conjunt del pas 
–el fixat a la finca inclosa en la Modificació i el fixat en la UA14- estigui executat. 
S’escau, doncs, desestimar el punt de l’al.legació. 
 
En relació al punt g, s’escau dir que, atès que en el document es justifica la viabilitat 
econòmica de la unitat d’actuació, no existeixen motius pels quals el nou pas 
hagués de tractar-se com una actuació aïllada en sòl urbà. S’escau, per tant, 
desestimar aquest punt de l’al.legació.” 

 
La tramitació dels expedients de modificació del planejament general ve regulada per 
l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
En virtut de l’art. 21 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, la competència per a l’aprovació provisional dels instruments de planejament 
general correspon al Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
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 
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ACORDS 
 
1r. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la societat SOME-DOS SL, contra 
l’acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació. Plaça 
Hospital, 10, en base als motius i fonaments que s’esmenten en l’informe emès pels 
serveis tècnics d’Urbanisme en data 6 d’octubre de 2003, el qual es transcriu a la part 
expositiva d’aquest dictamen. 
 
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ. PLAÇA HOSPITAL, 10, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme. 
 
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat anterior, 
així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la 
seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 

La senyora Mas i Pintó explica que el dictamen fa referència a una modificació que ja 

s'havia explicat en un Ple anterior, que té l'objectiu de formalitzar la connexió entre la 

plaça de l'Hospital i l'espai destinat a equipament, que es desenvolupa en les antigues 

instal.lacions del Segre. 

Diu que s'ha presentat una al.legació, que planteja, bàsicament dos aspectes: per una 

banda, que el pas que preveu la modificació serveix per substituir-ne un que el 

planejament general ja recull; i, per una altra banda, que l'equilibri de beneficis i 

càrregues es perd. 

Quant a la primera consideració, diu que el pas no substitueix el que estava previst 

inicialment, sinó que millora el seu desenvolupament, i, respecte a la segona, 

manifesta que la modificació planteja la recuperació total del sostre que el Pla General 

preveu per a aquesta finca. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.1.2 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ. PIRELLI – CARRETERA DE SANT JOAN. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 6 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Pels serveis tècnics municipals ha estat redactada d’ofici la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ. PIRELLI-CARRETERA DE SANT JOAN, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 74.2 de la  Llei 2/2002 de 14 de març, 
d’Urbanisme. 
 
L’objectiu principal d’aquesta Modificació puntual és la d’adaptar la superfície mínima 
de parcel·la de la subzona qualificada com a 2.2.c., situada al marge oest de la 
carretera de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada, a la realitat física de la mateixa. Així 
mateix, es pretén ajustar la delimitació de la zona industrial a les finques privades 
existents de manera que la porció de sòl públic passi a ser qualificat de sistema viari. 
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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 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme.  
 
D’acord amb aquest article, 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. 
 
En virtut de l’art. 21 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, la competència per a l’aprovació inicial dels instruments de planejament general 
correspon al Ple de la Corporació. 
 
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 del següent: 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ. PIRELLI-CARRETERA DE SANT JOAN, redactat pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 74.2 de la  Llei 2/2002 de 14 
de març, d’Urbanisme. 
 
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 corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació d’al·legacions, i 
publicar també l’anunci d’aquest acord en un dels diaris de major circulació de la 
província, perquè així ho disposa l’article 83.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, en 
concordança amb l’article 128 del Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat per 
Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny. 
 
3r. SOL·LICITAR informe a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, en relació als aspectes de la seva competència, de conformitat amb allò 
que prescriu l’article 83.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme." 
 

La senyora Mas i Pintó explica que l'objectiu d'aquesta modificació és ajustar les 

determinacions del planejament a la realitat física. 

Concreta que es tracta d'una finca que, malgrat ser registralment una unitat, està 

separada per la carretera que va a Sant Joan de Vilatorrada, i respecte a la qual el 

planejament fixa una superfície mínima de parcel.la que no compleix. 

Diu que, per això, la modificació planteja que es fixi una nova qualificació, de manera 

que aquesta part de finca, físicament segregada de les instal.lacions de la Pirelli es 

pugui segregar urbanísticament. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

4.1.3 APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL ZONA INDUSTRIAL  
2.2.E. PLAÇA PRAT DE LA RIBA, PROMOGUT PER LA SOCIETAT LA 
CANTERANA, SL. 
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 8 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per resolució d’alcaldia de data 26 de juny de 2003 fou aprovat inicialment el PLA 
ESPECIAL ZONA INDUSTRIAL 2.2.e. PLAÇA PRAT DE LA RIBA, promogut per la 
societat LA CANTERANA SL, a l’empara d’allò que disposa l’article 76 de la Llei 
2/2002, de 14 de març d’Urbanisme. 
 
Aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 181, de 30 de juliol de 
2003 i en el diari El Periódico de 23 de juliol de 2003, i ha estat notificat individualment 
als propietaris afectats, sense que durant l’esmentat termini hagi sigut presentada cal 
al·legació. 
 
En la mateixa resolució de 26 de juny es va condicionar l’aprovació provisional del Pla 
especial a què prèviament fos aportat pel promotor un text refós del document, que 
incorporés adequadament diverses prescripcions assenyalades pels serveis tècnics 
municipals. 
 
En data 8 d’octubre de 2003 ha estat presentat el text refós del Pla especial, el qual, 
d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics en la mateixa data, incorpora les 
prescripcions indicades excepte la número 10. 
 
En aquest mateix informe, es proposa l’aprovació provisional del Pla, incorporant 
d’ofici en el document la prescripció següent: 
 

“El punt 3 de l’article 4 de la normativa del Pla especial queda substituït pel redactat 
següent: Els accessos rodats principals a la finca s’hauran de resoldre des del 
carrer Sant Joan d’en Coll en la posició que es fixa al plànol 92. S’admetrà un altre 
punt d’accés rodat pel costat de la plaça Prat de la Riba sempre i quan la Ponència 
de circulació municipal emeti, en el seu moment, un informe favorable en aquest 
sentit.” 

 
L’article 87.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, prescriu l’obligatorietat 
d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un cop finalitzat el termini d’exposició 
pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació 
definitiva, que en aquest cas és la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen 
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL ZONA INDUSTRIAL 2.2.e. 
PLAÇA PRAT DE LA RIBA, promogut per la societat LA CANTERANA SL, de 
conformitat amb l’article 87.5 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, amb la 
incorporació d’ofici de la prescripció següent: 
 

“El punt 3 de l’article 4 de la normativa del Pla especial queda substituït pel redactat 
següent: Els accessos rodats principals a la finca s’hauran de resoldre des del 
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carrer Sant Joan d’en Coll en la posició que es fixa al plànol 92. S’admetrà un altre 
punt d’accés rodat pel costat de la plaça Prat de la Riba sempre i quan la Ponència 
de circulació municipal emeti, en el seu moment, un informe favorable en aquest 
sentit.” 

 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com una 
còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 de la llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme." 
 

La senyora Mas i Pintó exposa que aquest Pla Especial té dos objectius: per una 

banda, ajustar l'àmbit de la parcel.la a les característiques geomètriques dels carrers 

que la circumden, i, per una altra, definir la volumetria de l'edificació, que està situada 

en un lloc tan important per a la ciutat. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
4.1.4 i 4.1.5 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 

4.1.4 ADJUDICACIÓ DE LA SUBHASTA PÚBLICA DE 5/47 ENES PARTS DE 
L’ENTITAT NÚMERO U, LOCAL EN PLANTA SOTERRANI, DE L’EDIFICI 
SITUAT AL CARRER BERNAT DE SALLENT NÚM, 2; DECLARAR 
DESERTA LA SUBHASTA PÚBLICA DE 2/47 ENES PARTS DE LA 
MATEIXA ENTITAT NÚMERO U I ALIENAR-LES MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 7 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de juliol de 2003, fou acordada 
la venda, en pública subhasta, de 7/47enes parts de l’entitat número Ú, local en planta 
soterrani, de l’edifici conegut com el “Molí de les Puntes”, situat al carrer Bernat de 
Sallent número 2, corresponent a set places d’aparcament (les números 7, 8, 9, 10, 20, 
34 i 37), i aprovat el plec de clàusules econòmico-administratives en el qual es fixava 
com a tipus de licitació, per cada plaça, el preu de 8.255,48 €, IVA inclòs. 
 
Atès que durant el termini per a la presentació de proposicions, que finalitzà el dia 15 
de setembre de 2003, foren presentades les proposicions següents: 
 
 
PROPOSICIONS 
PRESENTADES 

 
NOM DE QUI HO 

PRESENTA 

 
ADREÇA 

 
IDENTIFICACIÓ DE LES PLIQUES 

Núm. Hora Data    

 
 
1 
 
 

 
 
11.59 

 
 
29.08.03 

 
 
XXX 

 
 
Bernat de Sallent n. 4, 2-2 
MANRESA 

 
1 Sobre número 1, documentació 
administrativa, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules 
2 Sobres número 2, proposta 
econòmica, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules. 
 

 
 
2 
 
 

 
 
12.04 

 
 
29.08.03 

 
 
XXX 

 
 
Bernat de Sallent n. 2, 3-1 
MANRESA 

 
1 Sobre número 1, documentació 
administrativa, amb el text que 
esmenta el Plec de clàusules. 
1 Sobre número 2, proposta 
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econòmica, amb el text que 
esmenta el Plec de clàusules 
 

 
 
3 
 
 

 
 
13.29 

 
 
02.09.03 

 
 
XXX 

 
 
Bernat de Sallent n. 4, 2-1. 
MANRESA 

 
1 sobre número 1, documentació 
administrativa, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules  
1 sobre número 2, proposta 
econòmica, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules. 
 

 
 
4 
 

 
 
11.10 

 
 
04.09.03 

 
 
XXX 

 
 
Bernat de Sallent n. 4, 5-3. 
MANRESA 

 
1 sobre número 1, documentació 
administrativa, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules. 
1 sobre número 2, proposta 
econòmica, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules. 
 

 
 
5 
 
 

 
 
09.40 

 
 
15.09.03 

 
 
XXX 

 
 
Bernat de Sallent n. 4, 5-2. 
MANRESA 

 
1 sobre número 1, documentació 
administrativa, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules. 
1 sobre número 2, proposta 
econòmica, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules  
 

 
 
6 
 
 

 
 
12.52 

 
 
15.09.03 

 
XXX, en nom i 
representació de la 
societat mercantil “MOLÍ 
3, SL” 

 
Bernat de Sallent n. 2 
MANRESA 

 
1 Sobre número 1, documentació 
administrativa, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules 
 
2 Sobres número 2, proposta 
econòmica, amb el text que 
s’esmenta al Plec de clàusules. 
 

 
Atès que en data 16 de setembre de 2003 es constituí la Mesa de Contractació, la 
qual, seguint el procediment establert a la clàusula 9a del Plec, formulà proposta 
d’adjudicació de les places d’aparcament corresponents a 1/47ena part indivisa de 
l’entitat número 1, objecte d’alienació, en la forma següent: 
 

— MOLÍ 3, SL, es proposa l’adjudicació de les places números 7 i 8, pel preu de 
NOU MIL SIS-CENTS SETZE EUROS (9.616,00 Eur), IVA inclòs, cadascuna 
d’elles. 

— XXX, es proposa l’adjudicació de la plaça número 9, pel preu de NOU MIL 
SETANTA-CINC EUROS (9.075,00 Eur), IVA inclòs. 

— XXX, es proposa l’adjudicació de les places números 10 i 20, pel preu de VUIT 
MIL TRES-CENTS EUROS (8.300,00 Eur) IVA inclòs, cadascuna d’elles. 

 
Atès que quant a les places números 34 i 37, la Mesa acordà per unanimitat proposar 
al Ple declarar la subhasta DESERTA en motiu de no haver optat els proponents 
restants a l’adjudicació de les esmentades places, de conformitat amb la Clàusula 9.4 
del Plec. 
 
Atès que l’article 209 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 42 del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) es remeten 
a la normativa reguladora de la contractació dels ens locals, per a l’alienació de béns 
patrimonials mitjançant subhasta. 
 
Atès que el règim jurídic del contracte d’alienació es regeix, pel que fa a la seva 
preparació i adjudicació per la Llei de contractes de les administracions públiques i les 
normes de desplegament. 
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Vist que el Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques (Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny), preveu, en tots els tipus de contracte que 
recull, la possibilitat d’utilitzar el procediment negociat sense publicitat prèvia quan el 
contracte no s’arribi a adjudicar en un procediment obert per falta de licitadors.  
 
Atès que en aquest supòsit, la normativa sobre contractes de les administracions 
públiques estableix que no es poden modificar les condicions originals del contracte, 
llevat del preu, que pot reduir-se (en tractar-se d’una venda) fins a un 10%. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 7 d’octubre de 2003. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. ADJUDICAR la subhasta pública convocada per aquest Ajuntament per a procedir 
a l’alienació de 5/47enes parts de l’entitat número Ú, local en planta soterrani, de 
l’edifici situat al carrer Bernat de Sallent n. 2, de Manresa, corresponent a cinc places 
d’aparcament, d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel Ple de la Corporació de 
data 21 de juliol de 2003 (expedient SBH/0103) i la convocatòria efectuada pel mateix 
Ple, a favor de les persones, el número de plaça, i pel preu que s’indica en la relació 
següent: 
 

— “MOLÍ 3, SL”, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 2, de MANRESA. CIF. 
B-60259702, adjudicant-se les places números 7 i 8, pel preu de NOU MIL SIS-
CENTS SETZE EUROS (9.616,00 Eur), IVA inclòs, cada plaça. 

— XXX, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 4, 5è – 2ª, amb DNI n. 
39.318.320-G, adjudicant-se la plaça número 9, pel preu de NOU MIL 
SETANTA-CINC EUROS (9.075,00 Eur), IVA inclòs. 

— XXX, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 4, 2n – 2ª, amb DNI n. 
39.340.168-W, adjudicant-se les places números 10 i 20, pel preu de VUIT MIL 
TRES-CENTS EUROS (8.300,00 Eur) IVA inclòs, cada plaça. 

 
2n. DECLARAR DESERTA, la subhasta pública esmentada en el primer acord, quant 
a 2/47enes parts de l’entitat número Ú, corresponents a les places d’aparcament 
números 34 i 37, acordada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 21 de juliol de 
2003 i celebrada el dia 16 de setembre de 2003, en motiu de no haver optat els 
proponents restants a l’adjudicació de les esmentades places, de conformitat amb la 
Clàusula 9.4 del Plec. 
 
3r. REQUERIR als adjudicataris de la subhasta per tal que, de conformitat al que 
disposa la clàusula cinquena del plec de clàusules econòmico-administratives, i dins 
d’un termini de quinze dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la notificació 
d’aquest acord, constitueixin la fiança definitiva per un import de TRES-CENTS 
TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (330,22 €), per cada plaça 
d’aparcament, equivalent al 4% del preu de licitació, a la Caixa de la Corporació, en 
qualsevol de les formes que determinen els articles 35 i 36 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i en presenti el document acreditatiu a la Secció de Gestió 
Urbanística de Serveis del Territori. La fiança del 4% correspon al preu amb IVA. 
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4rt. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL als adjudicataris de la subhasta, prèvia la 
constitució de la fiança definitiva, tal i com es desglossa a continuació: 
 

— “MOLÍ 3, SL”, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 2, de MANRESA. CIF 
B-60259702, la fiança dipositada en data 15 de setembre de 2003, per import 
de TRES-CENTS TRENTA euros amb VINT-I-DOS cèntims (330,22 Eur), 
equivalent al 2% del preu de licitació per dues places. 

— XXX, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 4, 5è – 2ª, amb DNI n. 
39.318.320-G, la fiança dipositada en data 12 de setembre de 2003, per import 
CENT-SEIXANTA-CINC euros amb ONZE cèntims (165,11 Eur), equivalent al 
2% del preu de licitació per una plaça. 

— XXX, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 4, 2n – 2ª, amb DNI n. 
39.340.168-W, la fiança dipositada en data 28 d’agost de 2003, per import de 
TRES-CENTS TRENTA euros amb VINT-I-DOS cèntims (330,22 Eur), 
equivalent al 2% del preu de licitació per dues places. 

 
5è. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada pels restants licitadors, que no 
han resultat adjudicataris en la present subhasta, en la forma que es detalla a 
continuació: 
 

— XXX, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 2, 3r – 1a, amb DNI n. 
39.326.712-R, la fiança dipositada en data 27 d’agost de 2003, per import 
CENT-SEIXANTA-CINC euros amb ONZE cèntims (165,11 Eur), equivalent al 
2% del preu de licitació per una plaça. 

— XXX, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 4, 2n – 1a, amb DNI n. 
39.316.488-N, la fiança dipositada en data 26 d’agost de 2003, per import 
CENT-SEIXANTA-CINC euros amb ONZE cèntims (165,11 Eur), equivalent al 
2% del preu de licitació per una plaça. 

— XXX, amb domicili al carrer Bernat de Sallent n. 4, 5è – 3a, amb DNI n. 
39.329.702-R, la fiança dipositada en data 28 d’agost de 2003, per import 
CENT-SEIXANTA-CINC euros amb ONZE cèntims (165,11 Eur), equivalent al 
2% del preu de licitació per una plaça. 

 
6è. ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, la 
finca de titularitat municipal de 2/47enes parts de l’entitat número Ú, local en planta 
soterrani, de l’edifici conegut com el “Molí de les Puntes”, situat al carrer Bernat de 
Sallent número 2, corresponent a dues places d’aparcament, les números 34 i 37, que 
s’alienaran de forma individual; finca inscrita al Registre de la Propietat número 1 de 
Manresa, al Volum 2.160, Llibre 789, Foli 95, Finca número 35.065 duplicada i anotada 
a l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, amb la 
qualificació jurídica de patrimonial (núm. de relació 331.83). 
 
7è. CONSULTAR A UN MÍNIM DE TRES PERSONES capacitades per a l’objecte del 
contracte d’alienació mitjançant procediment negociat sense publicitat de les 2/47enes 
parts indivises de l’entitat número 1 (places aparcament números 34 i 37), invitant-les 
a participar en aquesta convocatòria. 
 
8è. ESTABLIR EL TERMINI de presentació de proposicions per a prendre part en el 
procediment negociat sense publicitat, fins al dia 24 DE NOVEMBRE DE 2003. 
 
9è. DISPOSAR que la present convocatòria de procediment negociat sense publicitat 
es subjectarà al Plec de Clàusules econòmico-administratives particulars aprovades en 
sessió plenària de 21 de juliol de 2003, per a la mateixa finca (expedient SBH/0103), 
llevat del preu, que s’estableix en 7.429,93 Euros (IVA inclòs) per cada plaça 
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d’aparcament, i en allò que no sigui modificat pels presents acords, tot adaptant-se a 
les singularitats del procediment negociat sense publicitat. 
 
10è. 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 les parts indivises que han 
estat adjudicades en aquesta subhasta. 
 
11è. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura 
pública de les parts indivises adjudicades, així com de tota aquella documentació que 
resulti necessària per a la complimentació de l’expedient, fins i tot d’esmena." 
 

4.1.5 DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA PÚBLICA DE 3/47 ENES PARTS DE 
L’ENTITAT NÚMERO U, LOCAL EN PLANTA SOTERRANI, DE L’EDIFICI 
SITUAT AL CARRER BERNAT DE SALLENT NÚM. 2 I ALIENAR-LES 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 8 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de juliol de 2003, fou acordada 
la venda, en pública subhasta, de 3/47enes parts de l’entitat número Ú, local en planta 
soterrani, de l’edifici conegut com el “Molí de les Puntes”, situat al carrer Bernat de 
Sallent número 2, corresponent a tres places d’aparcament (les números 14, 14B i 
15B), i aprovat el plec de clàusules econòmico-administratives en el qual es fixava com 
a tipus de licitació el preu de 19.743,57 €, IVA inclòs. 
 
Atès que, un cop complerts tots els tràmits legalment preceptius, en data 16 de 
setembre de 2003 fou constituïda la Mesa de Contractació, la qual feu proposta de 
declarar la subhasta deserta, per manca de presentació de proposicions. 
 
Atès que l’article 209 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 42 del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) es remeten 
a la normativa reguladora de la contractació dels ens locals, per a l’alienació de béns 
patrimonials mitjançant subhasta. 
 
Atès que el règim jurídic del contracte d’alienació es regeix, pel que fa a la seva 
preparació i adjudicació per la Llei de contractes de les administracions públiques i les 
normes de desplegament. 
 
Vist que el Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques (Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny), preveu, en tots els tipus de contracte que 
recull, la possibilitat d’utilitzar el procediment negociat sense publicitat prèvia quan el 
contracte no s’arribi a adjudicar en un procediment obert per falta de licitadors.  
 
Atès que en aquest supòsit, la normativa sobre contractes de les administracions 
públiques estableix que no es poden modificar les condicions originals del contracte, 
llevat del preu, que pot reduir-se (en tractar-se d’una venda) fins a un 10%. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 7 d’octubre de 2003. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
1r. DECLARAR DESERTA, la subhasta pública de la finca de titularitat municipal de 
3/47enes parts de l’entitat número Ú, local en planta soterrani, de l’edifici conegut com 
el “Molí de les Puntes”, situat al carrer Bernat de Sallent número 2, acordada pel Ple 
de l’Ajuntament, en sessió del dia 21 de juliol de 2003 i celebrada el dia 16 de 
setembre de 2003, en motiu de no haver-se presentat cap proposició per a la seva 
adquisició. 
 
2n. ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, la 
finca de titularitat municipal de 3/47enes parts de l’entitat número Ú, local en planta 
soterrani, de l’edifici conegut com el “Molí de les Puntes”, situat al carrer Bernat de 
Sallent número 2, corresponent a tres places d’aparcament, les números 14, 14B i 
15B, inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al Volum 2.160, Llibre 
789, Foli 95, Finca número 35.065 duplicada i anotada a l’Inventari General Consolidat 
de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de patrimonial 
(núm. de relació 331.83). 
 
3r. CONSULTAR A UN MÍNIM DE TRES PERSONES capacitades per a l’objecte del 
contracte, invitant-les a participar en aquesta convocatòria. 
 
4rt. ESTABLIR EL TERMINI de presentació de proposicions fins al dia 24 DE 
NOVEMBRE DE 2003. 
 
5è. DISPOSAR que la present convocatòria es subjectarà al Plec de Clàusules 
econòmico-administratives particulars aprovades en sessió plenària de 21 de juliol de 
2003, per a la mateixa finca (expedient SBH/0203), llevat del preu, que s’estableix en 
17.769,21 Euros (IVA inclòs), i en allò que no sigui modificat pels presents acords, tot 
adaptant-se a les singularitats del procediment negociat sense publicitat." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de la subhasta d'unes places 

d'aparcament, algunes de les quals van quedar desertes. 

Diu que les places s'havien fixat en dos expedients separats, perquè unes eren places 

individuals i una altra era doble i estava situada en una cantonada de l'edificació. 

Concreta que dues de les set places que es van subhastar van quedar desertes, i, per 

tant, s'establirà un altre procediment, i diu que la plaça doble també va quedar deserta. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.4 i 4.1.5 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.1.6 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ. ANTIGA DISCOTECA CAN POC OLI. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 14 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2003, fou 
aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ. ANTIGA DISCOTECA CAN POC OLI, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 74.2 de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’Urbanisme. 
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Aquest acord va ser exposat al públic durant el termini d’un mes, previ anunci publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 205, del dia 27 d’agost de 2003, i en el diari 
El Periódico, de 30 de juliol de 2003, sense que s’hagi rebut  cap al·legació al 
respecte. 
 
En el mateix dictamen d’aprovació inicial s’acordà sol·licitar un informe a la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat, en relació als aspectes de la seva 
competència, en compliment d’allò que disposa l’article 83.5 de la Llei 2/2002. Aquest 
informe fou sol·licitat en data 30 de juliol de 2003, sense que fins al dia d’avui s’hagi 
rebut cap resposta per part de l’esmentada Direcció General. En conseqüència, 
havent-se esgotat el termini d’un mes que fixa l’article 83.5 de la Llei, es pot procedir 
amb la tramitació. 
 
En virtut de l’art. 21 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, la competència per a l’aprovació provisional dels instruments de planejament 
general correspon al Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ. ANTIGA DISCOTECA CAN POC OLI, redactada pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’Urbanisme. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat anterior, 
així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la 
seva aprovació definitiva." 
 

La senyora Mas i Pintó diu que l'objectiu d'aquesta modificació se centrava en trobar 

una solució per a un edifici que es va construir mitjançant un procediment d'utilitat 

pública, que no sol ser habitual, que preveia que s'establís una qualificació com a sòl 

industrial, de manera que es pogués trobar una sortida viable als problemes que havia 

originat la seva utilització com a local d'oci. 

 

El senyor Vives i Portell diu que no repetirà els arguments que va exposar en un Ple 

anterior sobre aquest tema, anuncia que el GMCiU votarà negativament el dictamen, i 

manifesta que, més enllà del fet que aquesta modificació tiri endavant, l'Ajuntament 

hauria de continuar tenint oberts els canals de diàleg amb els propietaris veïns de la 

finca afectada per aquesta modificació, per trobar una solució a la seva situació, que 

creu que és prou important. 

Comenta també que les successives administracions que hi ha hagut a l'Ajuntament 

de Manresa sovint no han tingut prou en compte aquests propietaris, en el sentit que hi 

ha hagut una propietat en la zona on està situada la discoteca, que ha estat clarament 

beneficiada per tot un seguit de modificacions successives, amb una declaració 

excepcional d'utilitat pública i ara amb aquesta modificació, i, en canvi, les finques 

veïnes, malgrat que tenen característiques diferents, en la mesura que tenen algunes 
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edificacions per legalitzar, no han estat beneficiades pel mateix tracte per part de 

l'Administració.  

Diu que el GMCiU s'oposa a aquesta modificació perquè entén que l'actuació havia 

d'anar més enllà de la discoteca i, en tot cas, l'Ajuntament havia d'oferir un tracte igual,  

molt semblant o, com a mínim, equilibrat a tots els propietaris de la zona, que estan 

afectats per una qualificació determinada. 

 

La senyora Mas i Pintó aclareix que els propietaris d'aquells terrenys poden veure's 

afectats per la qualificació, però que tenen aquesta qualificació perquè estan situats 

d'una determinada manera en el context del territori municipal. 

Diu que els terrenys estan vinculats al traçat de la riera de Rajadell, que té uns valors 

ecològics, paisatgístics i d'interès natural prou remarcables. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (7 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC), 8 vots negatius (GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 del senyor Irujo i 
Fatuarte, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre). Per tant, esdevé acord  
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

4.1.7 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
QUE CONSISTEIX EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA 
PLAÇA DE LA REFORMA, LA REURBANITZACIÓ DE L’ESPAI ADJACENT 
A LA PLAÇA DE LA REFORMA, LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN 
APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DEL MIL-CENTENARI, I 
ALTRES SERVEIS PÚBLICS, A FAVOR DE L’ENTITAT MERCANTIL 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 15 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de febrer de 2003, va 
aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient 
de contractació de la concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la 
reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació 
d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-Centenari sota condició suspensiva, 
l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit 
de vehicles situats a la via pública. 
 
En l’esmentat acord també es va convocar el concurs públic, mitjançant procediment 
obert. 
 
II. Durant el període de presentació de proposicions se’n van rebre dues, 
corresponents a: 
 

— Proposició número 1, subscrita pel senyor José M. Paz Sánchez, en nom i 
representació de l’entitat mercantil  ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. 
(NIF A28385458 – carrer Ulises, 18 4a planta edifici G de Madrid). 
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— Proposició número 2, subscrita pel senyor XXX, en nom i representació de 
l’entitat mercantil CONSTRUCTORA PIRENÁICA, S.A. (NIF A28124618 – 
Avinguda Josep Tarradellas, 8 –10 de Barcelona), pel senyor XXX, en nom i 
representació de l’entitat mercantil COMSA, S.A. (NIF A08031098 – carrer 
Viriat, 47 de Barcelona) i pel senyor XXX, en nom i representació de l’entitat 
mercantil CONTINENTAL PARKING, SL (B58161514 – carrer Aribau, 171, 4t 
2a de Barcelona). Aquestes tres entitats mercantils van concórrer en règim 
d’Unió Temporal d’Empresaris. 

 
III. En data 14 d’octubre de 2003, el cap de servei d’Obres i Manteniments, la cap de 
secció d’Hisenda i el cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni han emès informe en 
relació amb el contingut de les ofertes presentades. 
 
IV. La Mesa de contractació, en sessió mantinguda el dia 15 d’octubre de 2003, ha 
proposat l’adjudicació del contracte a favor de la proposició número 1, presentada per 
l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., en compliment d’allò 
que disposa l’article 88 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
 
V. Ha quedat acreditat en l’expedient que l’entitat ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, S.A., es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. No acceptació de l’oferta presentada per la Unió Temporal d’Empresaris integrada 
per Constructora Pirenàica, S.A. (COPISA), COMSA, S.A., empresa constructora i 
Continental Parking, SL. En l’oferta d’aquesta UTE es preveu una reducció de les 
inversions previstes, per la qual cosa, donat que la clàusula 144 del plec estableix que 
el contracte es realitza a risc i ventura de l’empresa adjudicatària i que l’Ajuntament de 
Manresa no participarà de cap manera en el finançament de les obres, l’oferta no pot 
ser acceptada. 
 
2. Oferta presentada per l’entitat mercantil Estacionamientos y Servicios, S.A. (EYSA, 
en endavant L’oferta d’EYSA s’ajusta bàsicament a allò establert en el plec de 
clàusules i per aquest motiu ha estat valorada d’acord amb els criteris recollits en el 
mateix.  
 
Tanmateix, cal introduir un conjunt de prescripcions en l’acord d’adjudicació, per tal 
d’evitar l’existència de contradiccions entre l’oferta presentada i el contingut del plec de 
clàusules. 
 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar l’adjudicació del contracte és el 
ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb el 
que disposa 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 d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, 
proposo al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Declarar inacceptable a la licitació la proposició número 2, presentada per 
part de la Unió Temporal d’Empresaris integrada per les entitats mercantils 
CONSTRUCTORA PIRENÁICA, S.A. (NIF A28124618 – Avinguda Josep Tarradellas, 
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8 –10 de Barcelona), COMSA, S.A. (NIF A08031098 – carrer Viriat, 47 de Barcelona) i 
CONTINENTAL PARKING, SL (B58161514 – carrer Aribau, 171, 4t 2a de Barcelona). 
 
Motivació: En l’oferta d’aquesta UTE es preveu una reducció de les inversions 
previstes, per la qual cosa, donat que la clàusula 144 del plec estableix que el 
contracte es realitza a risc i ventura de l’empresa adjudicatària i que l’Ajuntament de 
Manresa no participarà de cap manera en el finançament de les obres, l’oferta no pot 
ser acceptada. 
 
SEGON. Adjudicar el contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió 
dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la 
plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-Centenari sota 
condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la 
gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del 
servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública, a favor de la proposició 
número 1 presentada per l’entitat mercantil  ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, 
S.A. (NIF A28385458 – carrer Ulises, 18 4a planta edifici G de Madrid). 
 
L’adjudicació es realitza pels terminis contractuals previstos a la clàusula 3a del plec 
que regula el contracte, donat que l’adjudicatari no ha proposat cap tipus de reducció 
en la seva oferta. 
 
Així mateix, l’adjudicació se supedita al compliment de les prescripcions i aclariments 
que es relacionen a continuació: 
 

a) Àmbit d’urbanització de la plaça de la Reforma i espais adjacents. L’adjudicatari 
haurà de respectar allò determinat en l’annex III del plec de clàusules, no 
admetent-se cap tipus de reducció en l’àmbit indicat. 

 
b) Nombre i dimensions de les places d’aparcament subterrani. El nombre mínim 

de places de l’aparcament de la plaça de la Reforma ha de ser de 350 i les del 
dipòsit de 30 (segons allò que preveu l’annex I del plec de clàusules). En 
conseqüència, i atès que el nombre previst en l’avantprojecte presentat per 
l’adjudicatari és de 371 places, s’accepta la possibilitat recollida en la pàgina 
263 de l’oferta de completar-les mitjançant un sistema mecanitzat de dipòsit 
que només es podrà aplicar a les places de dipòsit. 

 
Quant a les dimensions de les places d’aparcament, l’adjudicatari haurà de 
respectar els criteris previstos en el plec per a l’establiment d’aquestes 
dimensions, en el sentit que les dimensions mínimes seran  mesurades entre 
eixos de marques vials, entre cara de pilar i exterior de marca vial o entre cares 
de pilars, segons correspongui. Les places que limitin lateralment amb una 
paret, disposaran en la seva longitud d’un sobreample de 20 cm. 

 
c) Subministrament elèctric complementari. Aquest subministrament ha de 

garantir en tot moment el 100% de la potència elèctrica contractada, d’acord 
amb allò que determina l’apartat G de l’annex I del plec de clàusules. 

 
d) Xarxes antiincendis. L’adjudicatari haurà de preveure en el projecte executiu 

aquesta xarxa en els termes recollits a l’apartat F de l’annex I del plec de 
clàusules. 

 
El concessionari haurà de justificar la necessitat del dipòsit d’aigües contemplat 
en l’avantprojecte 
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e) Sobrecàrregues d’urbanització. Caldrà ajustar-se bàsicament a les 

determinacions del plec, no acceptant-se una reducció significativa en l’àmbit 
d’aquestes, tal com es podria deduir d’allò recollit a la pàgina 278 de l’oferta. 

 
f) Sistema de localització de places. L’aparcament disposarà d’aquest sistema, 

d’acord amb allò recollit a la clàusula 122 del plec. 
 
g) Amortització d’instal·lacions. El concessionari, en el moment de lliurament del 

projecte executiu de l’aparcament subterrani, haurà de concretar la vida útil de 
les instal·lacions previstes, de manera similar a com s’ha fet per a les 
instal·lacions de control d’accessos i cobrament centralitzat de l’aparcament 
subterrani i les inversions de primer establiment derivades de la gestió dels 
serveis d’aparcament regulat en superfície i dipòsit de vehicles.  

 
h) Nivell de la plataforma intermitja i pilars voladís entrada aparcament de la plaça 

de la Reforma. El projecte executiu haurà d’ajustar el nivell de la plataforma 
intermitja a allò establert en l’estudi d’ordenació que figurava com annex II al 
plec de clàusules (213,92), a la vegada que reconsiderarà la ubicació dels 
pilars que suporten el voladís per reduir el seu impacte visual. 

 
Així, caldrà replantejar la integració de l’element de ventilació situat a l’accés 
més proper al carrer Alfons XII. 

 
i) Tractament de la vegetació existent a la Plaça de la Reforma. L’estudi 

presentat es considera correcte, en especial en allò relatiu a les possibilitats de 
trasplantament  d’alguns exemplars. Tanmateix, en la redacció del projecte 
executiu caldrà analitzar la possibilitat de mantenir alguns dels exemplars 
situats més a prop de les edificacions existents i que resulten afectats per la 
diferència de rasants entre la situació actual i la futura. 

 
j) Explotació dels locals comercials que es generin de la plaça de la Reforma. 

S’admet l’oferta formulada per l’adjudicatari en relació amb l’explotació de la 
totalitat de la superfície útil destinada a locals comercials, atès que els 
ingressos derivats d’aquesta explotació es troben reflectits a l’estudi de viabilitat 
econòmica presentat per l’adjudicatari. 

 
k) Inici avançat de l’explotació del servei d’aparcament regulat en superfície. 

L’Ajuntament es reserva la facultat d’inici avançat de l’explotació del servei 
d’aparcament regulat en superfície, sempre que s’arribi a un grau de concreció 
d’aquesta millora formulada per l’adjudicatari que permeti un resultat favorable 
als interessos municipals. 

 
l) Altres divergències. En qualsevol cas, si existeix algun tipus de divergència 

addicional entre l’oferta de l’adjudicatari i el contingut del plec de clàusules i els 
seus annexos, prevaldrà allò que estipula el plec de clàusules. 

 
TERCER. Aprovar el règim tarifari del contracte, d’acord amb l’oferta presentada per 
l’adjudicatari i allò previst en el plec. La totalitat de tarifes que es relacionen a 
continuació es consideren amb l’IVA no inclòs i segons el previst a la clàusula 145a del 
plec que regeix la concessió són les  establertes inicialment per a l’exercici 2003. 
 

a) Servei públic d'aparcaments subterranis de la plaça de la Reforma i la plaça del 
Mil-Centenari  
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- Estacionament rotatori. (pagament per unitats de temps) ... 1,2069 € / hora (l’IVA no inclòs) 
 

- Abonament mensual diürn (de 8 a 20 hores, de dilluns a 
divendres, festius no inclosos) ............................................. 

 
56,0345 € (l’IVA no inclòs) 

- Abonament mensual nocturn (de 20 hores a 8 hores del dia 
següent, tots els dies) .......................................................... 
 

 
38,7931 € (l’IVA no inclòs) 

- Abonament mensual vint-i-quatre hores (durant les 24 
hores, durant un mes) .......................................................... 
 

 
77,5862 € (l’IVA no inclòs) 

- Abonament mensual migdia (de 7,30 a 15,30, de dilluns a 
divendres excepte festius) .................................................... 
 

 
30,1724 € (l’IVA no inclòs) 

- Tarifa màxima per 24 hores d’estacionament  ..................... 
 

12,0689 € (l’IVA no inclòs) 

- Adquisició del dret d'ús per 50 anys (plaça 5 x 2,4 metres).. 
 

11.100 € / plaça (l’IVA no inclòs) 

- Despeses manteniment mensual titulars plaça en règim de 
dret d'ús ............................................................................... 
 

 
23,2759 €/plaça (l’IVA no inclòs)   

 
Servei públic d'aparcament en superfície sota temps limitat  
 

- Any 1 (2005) ....................................................................... 
 

0,5862 € / hora (l’IVA no inclòs) 

- Any 2 ................................................................................... 
 

0,7414 € / hora (l’IVA no inclòs) 

- Any 3 ................................................................................... 
 

0,8966 € / hora (l’IVA no inclòs) 

- Any 4 ................................................................................... 
 

1,0517 € / hora (l’IVA no inclòs) 

- Any 5 ................................................................................... 
 

1,2069 € / hora (l’IVA no inclòs) 

- Anul·lació denúncies ........................................................... 2,3276 € (l’IVA no inclòs) 

 
Servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública 
 
Actuacions amb trasllat al dipòsit municipal de vehicles: 
 

- De 8 a les 18 hores ........................................................................ 52 € 
- De 18 a les 8 hores ........................................................................ 60 € 

 
Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al dipòsit Municipal de Vehicles, 
per comparèixer el titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de retirada: 
 

- De 8 a les 18 hores ........................................................................ 26 € 
- De 18 a les 8 hores ........................................................................ 30 € 

 
Estada al Dipòsit Municipal de Vehicles: 
 

- Primer dia o fracció ........................................................................ 17,20 € 
- Altres dies, per dia o fracció .......................................................... 7,70 € 

 
Col·locació i posterior retirada de paranys d’immobilització de vehicles: 
 

- Per cada servei .............................................................................. 26,00 € 
 
D’acord amb allò previst a la clàusula 146 del plec que regeix la concessió, en la qual 
es regula el sistema de revisió, el règim tarifari a aprovar per a l’exercici 2004 
incorporarà la variació experimentada per l’Índex General de Preus al Consum (conjunt 
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nacional), durant el període de temps comprès entre el mes d’abril de 2003 (moment 
d’obertura de les proposicions) i el mes d’octubre de 2003. 
 
QUART. Establir el pressupost d’explotació anual del servei de retirada i dipòsit de 
vehicles en la quantitat de 198.525,97 € (IVA no inclòs), referenciat a preus 2003. 
 
CINQUÈ. Fixar la garantia definitiva del contracte en l’import de 266.847,95 €, 
equivalent al 4% del pressupost d’execució material de l’obra de construcció de 
l’aparcament de la plaça de la Reforma i la reurbanització de la zona adjacent (segons 
els imports que figuren als fulls 1.158 i 1.167 de l’oferta presentada per l’adjudicatari). 
 
SISÈ. Requerir l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., per a 
que en el termini màxim dels 15 dies naturals següents al de la data de notificació 
d’aquest acord, constitueixi a la caixa de la corporació la garantia definitiva del 
contracte, per un import de 266.847,95 €, de conformitat amb allò que estableix la 
clàusula 165 del plec que regeix el contracte. 
 
SETÈ. Retornar les garanties provisionals de 126.772,34 €, constituïdes per la UTE 
integrada per les entitats mercantils CONSTRUCTORA PIRENÁICA, S.A., COMSA, 
S.A. i CONTINENTAL PARKING, SL i per l’adjudicatària ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, S.A. La devolució de la garantia provisional d’aquesta última es produirà 
en el moment en què constitueixi la garantia definitiva, en la seva condició 
d’adjudicatària. 
 
VUITÈ. Facultar l’alcalde president per a la signatura dels documents necessaris per a 
l’acompliment del contracte." 
 

La senyora Mas i Pintó explica que la proposta s'ha valorat sobretot des del punt de 

vista del seu estudi econòmic, ja que el plec de clàusules té unes inversions importants  

i, per tant, calia assegurar que l'empresa estigués mentalitzada respecte al fet que la 

inversió era assumible, tal com estava recollida en el plec de clàusules. 

Diu que, en qualsevol cas, no s'han valorat les millores que s'han ofert, les quals es 

podrien concretar bàsicament en la funcionalitat de l'aparcament, en relació amb la 

proposta d'ordenació que es plantejava inicialment, en la qual els recorreguts són 

menors i l'aparcament té una funcionalitat més ben assegurada; i també en la 

disposició de l'àmbit dels dipòsits dels vehicles, que es fixa propera a l'accés, cosa que 

també millora la funcionalitat del servei. 

Explica que hi ha una sèrie de petites divergències, que consten en el dictamen, i, per 

tant, constaran en l'acta, de manera que el projecte resultant s'ajustarà totalment al 

plec. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que aquest dictamen és molt important per al 

desenvolupament comercial que ha tenir Manresa, sobretot, perquè determina una 

àrea d'influència bàsica en el nucli antic de la ciutat.  

Afegeix que també és important pel fet que l'Ajuntament ha trigat molts mesos en 

arribar al moment de l'adjudicació del contracte. 

Comenta que, malgrat que sigui evident que s'ha de celebrar que finalment s'hagi 

adjudicat, creu que també cal ser curós i tenir en compte que en l'adjudicació hi ha 

dotze o tretze prescripcions que són importants. 

A pesar que les prescripcions puguin ser esmenables, mitjançant les converses que es 

puguin mantenir amb l'empresa adjudicatària i els tècnics municipals, creu que cal tenir 
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molt en compte que es tracta de temes molt important, com ara la xarxa antiincendis o 

les càrregues d'urbanització.  

Crida l'atenció, per tant, respecte al fet que no es tracta només d'un pàrquing sinó de 

tota la urbanització del sector. 

Considera que no es tracta de posar en dubte que l'empresa adjudicatària és prou 

responsable com perquè això pugui funcionar, sinó de fer la reflexió que s'ha trigat 

molt de temps en poder fer un plec de clàusules, que és molt complex i respecte el 

qual hi ha hagut una empresa que s'ha avingut a fer-lo realitat. 

Demana a l'equip de govern, en nom del GMPPC, que tingui molta cura amb les 

prescripcions, que són importants no només per poder disposar de tres-centes places 

d'aparcament a la zona, sinó perquè s'està discutint tota la urbanització de la zona, 

que és la part important del contracte que ara s'adjudica. 

Manifesta, així mateix, que per ser coherents, no n'hi ha prou amb aquest contracte 

d'adjudicació, per part de l'Ajuntament de Manresa, perquè en aquell lloc, en definitiva, 

hi haurà un "cul de sac", ja que no hi haurà projectada adequadament la sortida del 

Passeig del Riu. 

Espera que d'aquí a dos anys, que és quan ja es podran estacionar vehicles en aquest 

pàrquing, ja estigui prevista la manera en què es farà el gir, per evitar que esdevingui 

un "cul de sac", és a dir, que, quan surtin els vehicles del Passeig del Riu, a la plaça 

de la Reforma puguin maniobrar de manera adequada i enllaçar amb el Passeig del 

Riu per les dues bandes, cosa que ara no és possible ni hi ha cap previsió en aquest 

sentit. 

Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament el dictamen, perquè considera que és 

imprescindible que es desenvolupi aquella zona, però demana que es tingui en compte 

la qüestió de les prescripcions que ja ha explicat. 

 

El senyor Vives i Portell manifesta que avui s'han de felicitar tots els membres del 

Ple, perquè aquesta obra es desenvolupa en una zona molt important per a la ciutat, 

com és el barri antic, i ha estat reclamada durant molt de temps pels col.lectius, pels 

veïns, per molta gent i, segurament, pels ciutadans. 

Recorda que s'havia discutit moltes vegades on s'havia de situar el pàrquing del barri 

antic i on s'havien de generar més places d'aparcament en una zona tan complicada 

com aquesta, i diu que finalment es va arribar a la conclusió que s'havia de fer a la 

plaça de la Reforma. 

Creu que és important que hi hagi hagut la capacitat suficient per poder convèncer una 

empresa molt important, perquè vingués i acceptés un plec de clàusules tan complex, i 

espera que l'execució es porti a terme dins dels paràmetres previstos i amb les 

rectificacions i especificacions que els serveis tècnics de l'Ajuntament van posar sobre 

la taula i que es van discutir àmpliament en la mesa de contractació. 

S'alegra perquè no s'aconseguirà només guanyar places d'aparcament, sinó que 

significa una reforma urbanística important d'una zona de la ciutat i, per tant, canviarà 

la fesomia d'un lloc tan emblemàtic com és la Seu i tota la zona propera. 

Conclou, per tant, que aquest acord els ha de conduir a ser molt optimistes i no dubta 

que l'execució es farà dins dels paràmetres i del termini establerts, i, per tant, d'aquí a 

dos anys ja s'haurà produït la renovació que tots han esperat durant tant de temps i 

que tots desitgen veure com una realitat. 

Acaba manifestant que avui és un dia important per a l'Ajuntament i per a la ciutat. 

 

La senyora Mas i Pintó manifesta, quant a les prescripcions, que, malgrat que n'hi 

hagi moltes, no són totes de la mateixa transcendència; algunes són de dimensions 



 58 

molt petites i altres ni tan sols són prescripcions, sinó reconsideracions sobre 

determinats objectius que es plantejaven en el plec de clàusules i, respecte els quals 

es pot considerar que eren exagerats, en certs moments.  

Diu, doncs, que cal treure "ferro" a aquest llarg nombre de punts que apareixen en el 

dictamen. 

Respecte a la reflexió del senyor Javaloyes, en relació amb el fet que la zona pot 

esdevenir un "cul de sac", diu que és així, però que, en qualsevol cas, la funcionalitat 

del Passeig del Riu es manté i el que hi ha ara és un aparcament, que garantirà tot un 

seguit d'objectius, que no seran només acostar a la gent al centre comercial, sinó 

també els que es recullen en el Pacte de Mobilitat, referents a treure el cotxe i guanyar 

espai per al vianant. Creu que aquest és un aspecte que cal posar com a primer punt 

d'aquesta proposta. 

 

L'alcalde agreix la posició dels grups municipals, perquè tots han vist que aquesta 

operació era prou important com perquè tothom hi estigués d'acord. 

Manifesta que està convençut que tots faran el possible perquè l'operació funcioni bé i 

se'n faci un seguiment acurat, malgrat que generarà molèsties als veïns, perquè es 

tracta d'una inversió de nou milions d'euros. 

Espera, però, que es puguin resoldre el màxim de bé possible.  

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

4.2 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.2.1 REVISIÓ DELS PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT  EN 

EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT DE MANRESA 
I RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE L’ENTITAT DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A Y SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, PER IMPORT DE 
21.769,31 EUROS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 2 
d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 1997,  va 
adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa a favor de 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 
18/1982. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 26469 de 8 de juliol de 2003, 
en la qual l’esmentat contractista va sol·licitar a l’Ajuntament la revisió de preus pel 
període d’abril de 2002 a desembre de 2002. 
 
Atès l’informe emès pel cap de secció de Tresoreria en data 27 d’agost de 2003 i pel 
cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 2 d’octubre de 2003. 
 
Per tot això, com regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
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ACORD 
 
PRIMER. Revisar els preus del contracte de serveis consistent en el manteniment i 
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de 
Manresa, de manera mensual per al període de temps comprès entre el mes d’abril de 
2002 i el mes de desembre de 2002, ambdós inclosos, d’acord amb el desglossat que 
s’adjunta al present acord com annex I. 
 
SEGON. Reconèixer un crèdit a favor de l’entitat DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión 
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 21.769,31 euros, corresponents a la 
diferències existents entre allò facturat mensualment i els preus aplicables conforme a 
cada revisió mensual, pel període comprès entre el mes d’abril de 2002 i el mes de 
desembre de 2002, ambdós inclosos." 
 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.1 i 5.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
5.1.1 MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN 

SESSIÓ DEL DIA 22 D’ABRIL DE 2003, EN EL SENTIT D’EXCLOURE UN 
TRAM DE LA VIA PÚBLICA QUE REP EL NOM DE PASSATGE DE SINERA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 13 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en data de 22 d’abril de 2003 va aprovar la denominació del 
vial “Passatge de Sinera” ubicat entre els Carrers Prudenci Comellas i Carretera de 
Cardona, així com també procedir a la col·locació de les plaques i retolacions 
corresponents, d’acord amb el traçat que es grafia al plànol adjunt incorporat com a 
annex núm. 1. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la referida denominació, per part dels serveis 
municipals s’ha tingut coneixement de que dos immobles inclosos en la nova 
denominació ja disposaven de numeració, concretament pertanyien al Carrer Prudenci 
Comellas, motiu pel qual, amb la voluntat de minimitzar les repercussions dels canvis 
de nomenclàtor als ciutadans, es proposa la modificació del traçat tot excloent un tram 
de la via pública denominada “Passatge de Sinera” de forma que aquesta denominació 
comprengui el traçat que es grafia al plànol adjunt núm. 2. 
 
L'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana estableix que 
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
L'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació de les vies 
públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple 
Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
L'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
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Vist l’informe emès pel Cap de Servei d’Urbanisme de data de 9 de juliol de 2003. 
 
Vist l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en 
data 6 d’octubre de 2003. 
 
El Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data de 22 d’abril 
de 2003 i relatiu a la designació de la denominació "Passatge de Sinera" en el sentit 
d’excloure un tram de la via pública que rep aquesta denominació i que el referit vial 
comprengui únicament el traçat que es grafia  al plànol adjunt incorporat com a annex 
núm. 2. 
  
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al 
passatge esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents." 
 
5.1.2 MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN 

SESSIÓ DEL DIA 22 D’ABRIL DE 2003, EN EL SENTIT D’AMPLIAR EL 
CARRER DE LA PICA D’ESTATS I DESIGNAR EL CARRER DEL PLA DELS 
AMETLLERS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 13 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en data de 22 d’abril de 2003 va aprovar el dictamen pel qual 
s’acordava l’ampliació i designació d’una sèrie de vials del Pla especial dels Ametllers 
entre els que s’hi trobaven, la prolongació del carrer del Pirineu i la prolongació del 
carrer de Collbaix.    
 
Amb posterioritat a l’aprovació de les referides prolongacions de vials ja existents s’ha 
observat que les numeracions no coincideixen amb la direcció de les ampliacions 
acordades, motiu pel qual es proposa la seva modificació amb la finalitat de que la nova 
denominació d’aquests trams sigui compatible amb les numeracions actuals així com 
també estalviï molèsties als ciutadans que ja hi tenen el seu domicili. 
 
La modificació proposada consisteix en que l’ampliació acordada del carrer del Pirineu, 
esdevingui el carrer de la Pica d’Estats, prolongant-se el tram del mateix fins a la 
confluència amb el carrer del Cadí. 
 
Tanmateix, també es proposa que l’ampliació acordada del carrer de Collbaix,  tingui 
una nova denominació, això és “carrer del Pla dels Ametllers”, ubicant-se aquest des del 
nou tram del carrer de la Pica d’Estats fins a la confluència amb el carrer de Collbaix. 
 
A resultes d’aquestes modificacions i atenent a les referències dels nous trams del  
carrer del Pirineu i carrer de Collbaix que existeixen en el dictamen aprovat és 
necessària la rectificació dels acords primer a sisè, ambdós inclosos, adoptats pel Ple de 
la Corporació en data de 22 d'abril de 2003. 
 
L'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana estableix que cada 
una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
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L'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la denominació de les vies públiques 
podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple Municipal 
l'adopció de l'acord definitiu. 
 
L'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Vist l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en 
data 6 d’octubre de 2003. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Protocol  en data de 10 d’octubre de 2003. 
 
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Modificar els pactes primer a sisè (ambdós inclosos) del dictamen aprovat 
pel Ple de la Corporació en data de 22 d’abril de 2003 relatiu a l’ampliació i designació 
d’una sèrie de vials del Pla especial dels Ametllers en el sentit de que on deia: 
 

“Primer.- Prolongar el carrer de la Verge de las Angustias fins a la seva confluència 
amb el nou tram del carrer del  Pirineu. 

 
Segon.- Prolongar el carrer del Pirineu fins a la seva confluència amb el carrers de 

la Pica d’Estats i de Guillem Catà i el nou tram del carrer de Collbaix. 
 
Tercer.- Prolongar el carrer de Montalegre fins a la confluència amb el nou tram 

de carrer del Pirineu. 
 
Quart.- Prolongar el carrer de Collbaix, fins la seva confluència amb el carrer de 

la Pica d’Estats i nou tram del carrer del Pirineu. 
 
Cinquè.- Prolongar el carrer de Sant Antoni Abat fins a la seva confluència amb el 

nou tram de carrer del Pirineu. 
 
Sisè.- Denominar el nou carrer, que sorgeix entre el nou tram de carrer de 

Collbaix i l’Avinguda de Joncadella, amb el nom de carrer de la Serra de 
Busa.” 

 
Ha de dir: 
 

“Primer.- Prolongar el carrer de la Verge de las Angustias fins a la seva confluència 
amb el nou tram del carrer de la  Pica d’Estats. 

 
Segon.- Prolongar el carrer de la Pica d’Estats fins a la seva confluència amb el 

carrer del Cadí. 
 
Tercer.- Prolongar el carrer de Montalegre fins a la confluència amb el nou tram 

de carrer de la Pica d’Estats. 
 
Quart.- Denominar el nou carrer, que sorgeix entre el nou tram de carrer de la 

Pica d’Estats fins a la seva confluència amb el carrer del Cadí, amb el 
nom de carrer del Pla dels Ametllers.  
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Cinquè.- Prolongar el carrer de Sant Antoni Abat fins a la seva confluència amb el 
nou tram de carrer de la Pica d’Estats. 

 
Sisè.- Denominar el nou carrer, que sorgeix entre el carrer del Pla dels 

Ametllers i l’Avinguda de Joncadella, amb el nom de carrer de la Serra de 
Busa.” 

 
SEGON.-  Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als 
carrers esmentats, per part dels serveis tècnics municipals corresponents." 
 

El senyor Fontdevila i Subirana explica que amb aquests dos dictàmens s'esmena 

l'acord que el Ple va adoptar al mes d'abril, referent al nomenclàtor de Manresa. 

Diu que en el primer cas es va determinar que el passatge de Sinera començava al 

carrer Dos de Maig, i, de fet, ha de començar una mica més avall, perquè hi ha dos 

habitatges del carrer de Prudenci Comelles, que ja tenen numeració. 

Quant al segon cas, del barri de Mion-Puigberenguer, diu que, un cop sobre el terreny i 

en el moment de col.locar les plaques, es va veure que l'ordre de la numeració 

impedia fer efectiva la denominació del carrer de Collbaix, que s'hauria de canviar per 

la de Prolongació de Pica d'Estats. 

Diu que també es denomina un nou carrer, perquè és l'única manera de resoldre 

aquest garbuix, amb el nom de carrer dels Ametllers. 

Acaba dient que amb aquestes modificacions es deixa tancat el nomenclàtor de la 

ciutat i demana el vot afirmatiu dels presents als dictàmens. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.1 i 5.1.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS I JOVENTUT 
 
5.2.1 CREACIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA ENCARREGADA DE 

L’ORGANITZACIÓ DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT CAMPI 
QUI JUGUI 2003 I DESIGNACIÓ DELS SEUS INTEGRANTS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials i 
Joventut, del 29 de setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els actes preparatoris 
per a la celebració del saló de la infància i la joventut "Campi qui jugui 2003". 
 
L'Ajuntament de Manresa vol celebrar el "Campi qui jugui 2003" buscant el més ampli 
ressò popular, fomentant el sentit de la col·laboració i la participació ciutadana. 
 
El que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació d'Òrgans 
de participació ciutadana. 
 
L’informe emès pel Tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persona en data 
29 de setembre de 2003. 
 
Per tot això la  Regidora Delegada de Serveis Socials i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 
ACORD 
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CREAR la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització del saló de la infància i 
la joventut "Campi qui Jugui 2003", i que quedarà integrada per les següents persones: 
 
PRESIDENTA: Aida  Guillaumet Cornet,  
 Regidora de Serveis Socials i Joventut  ..........     
 
VOCALS: XXX ...............................   
 XXX  .......................................   
 XXX  .......................      
 XXX ...................................   
 XXX  .............................   
 XXX  ............................   
 XXX ...............................  
 XXX ..................................  
 
TRESORERA:   Mireia Estefanell Medina  ................................  
 
SECRETARIA:   Sílvia Flotats Giner,  
 Tècnica de Joventut  ........................................  
 

La senyora Guillaumet i Cornet explica que aquesta és la Comissió Ciutadana 

encarregada de l'organització del Campi qui jugui 2003, que és la divuitena edició, i 

que, com és habitual, el Saló de la Infància se celebrarà al Palau Firal, del 22 de 

desembre al 4 de gener.  

Diu que aquest any l'eix temàtic del Campi qui jugui és el teatre. 

Agraeix a les persones que composen la Comissió el treball que han realitzat i convida 

als presents a assistir al Saló de la Infància acompanyats dels seus fills, nebots, etc., 

que segurament que el sabran apreciar i tots junts podran gaudir-ne. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres, amb 
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona i del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència 
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del 
R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 

 

 

6. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.1 i 6.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 
6.1.1 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2004. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del 
projecte de modificació de les Ordenances reguladores dels Tributs Municipals que 
hauran de regir per l'exercici 2004. 
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Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la 
previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2004. 
 
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció d'Hisenda. 
 
El President de la Comissió Informativa i de  Control d'Hisenda i Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances 
Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen: 
 

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

 
Article 9 
 
La redacció actual de l'article passa a formar l'apartat 1, i es crea un nou apartat 2 amb 
el redactat següent: 
 
2. No obstant el que s'estableix a l'apartat anterior, quan al subjecte passiu se li 

notifiqui una liquidació en què no se li reconegui un benefici fiscal pregat en aquest 
impost, aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del 
corresponent benefici en tant la liquidació no sigui ferma. 

 
Article 11 
 
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran: 
 
 1.  Per als béns immobles urbans:  
  (U AMB QUATRE MIL.LÈSSIMES PER CENT) 1,004% 
 
 2. Per als béns immobles rústics:  
  (ZERO AMB CINC-CENTS SIS MIL.LÈSSIMES PER CENT) 0,506% 
 
 3. Per als béns immobles de característiques especials:  
  (U AMB QUATRE MIL.LÈSSIMES PER CENT) 1,004% 
 
2. En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2004, els 

valors cadastrals dels béns de naturalesa rústica, els tipus de gravamen a aplicar 
seran els resultants de dividir els tipus de l'apartat 1.b) anterior pel coeficient de 
revisió dels valors cadastrals, considerant-se només tres xifres decimals, amb 
arrodoniment de la tercera, per excés, si la quarta és igual o superior a 5, i per 
defecte, si és inferior. 

 
En cap cas el tipus impositiu resultant de l'aplicació d'aquest apartat serà inferior a 
0,491 %. 
 
3. S'exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als béns immobles d'ús 

residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, per complir les 
condicions que es determinin reglamentàriament. 
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Article 13 
 
S'afegeix un apartat 4, amb la redacció següent: 
 
4. El recàrrec establert a l'article 11, apartat 3, d'aquesta ordenança s'acreditarà el 31 

de desembre, i es liquidarà anualment als subjectes passius de l'impost. 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
1. La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de 

gener de 2004, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
3. El que es disposa a l'apartat 3 de l'article 11 no tindrà efectes per a l'exercici 2004 si 

durant el mateix no s'aprova el reglament que defineixi les condicions que han de 
complir els immobles d'ús residencial per a la seva consideració de desocupats. 

 
Apartat 2 sense modificació 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA 
 

Article 3 
 
- Es modifica el segon paràgraf de l'apartat 3, que passarà a tenir la redacció 

següent: 
 
Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran d'instar la seva 
concessió acreditant la concurrència de les circumstàncies previstes al paràgraf 
anterior. 
 
- S'afegeix un apartat 4 amb la redacció següent: 

 
La concessió dels beneficis fiscals pregats tindrà efectes a partir de l'exercici següent 
al de la sol·licitud. 
 
Tanmateix, quan al subjecte passiu se li notifiqui una liquidació en què no se li 
reconegui un benefici fiscal pregat en aquest impost, aquest podrà instar la rectificació 
de la liquidació i la concessió del corresponent benefici en tant la liquidació no sigui 
ferma. 

 
En els cas d'una autoliquidació, el subjecte passiu podrà instar la seva rectificació 
dintre del termini del mes següent a la seva presentació. 
 
Apartats 1, 2 i primer paràgraf de l'apartat 3 sense modificació. 
 
Article 5 
 
1. Les quotes previstes a l'article 96.1 de la llei 39/1988, de 28 de desembre,  

reguladora de les Hisendes Locals, s'incrementaran mitjançant l'aplicació dels 
coeficients que s'indiquen, arrodonint les tarifes resultants a 10 cèntims d'euro: 

 
- Apartat a), turismes, i apartat f), altres vehicles: 1,76230 
- Resta de vehicles, apartats b), c), d) i e): 1,71514 
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Així, el quadre de les tarifes resulta: 
 
 Potència i tipus de vehicle Tarifa (€) 

   
a) Turismes  
 a).1 De menys de 8 cavalls fiscals 22,20 
 a).2 De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 60,10 
 a).3 De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 126,80 
 a).4 De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 157,90 
 a).5 De 20 cavalls fiscals en endavant 197,40 
 
b)  Autobusos  
 b).1 De menys de 21 places 142,90 
 b).2 De 21 a 50 places 203,50 
 b).3 De més de 50 places 254,40 

 
c)  Camions  
  De menys de 1.000 kg.de càrrega útil 72,50 
  De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil 142,90 
  De més de 2.999 a 9.999 kg.de càrrega útil 203,50 
  De més de 9.999 kg.de càrrega útil 254,40 

 
d)  Tractors  
  De menys de 16 cavalls fiscals 30,30 
  De 16 a 25 cavalls fiscals 47,60 
  De més de 25 cavalls fiscals 142,90 
 
e)  Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 
  De menys de 1.000 i més de 750 kg.de càrrega útil 30,30 
  De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil 47,60 
  De més de 2.999 kg.de càrrega útil 142,90 

 
f)  Altres vehicles  
  Ciclomotors 7,80 
  Motocicletes fins a 125 cc. 7,80 
  Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc. 13,30 
  Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 26,70 
  Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc. 53,40 
  Motocicletes de més de 1.000 cc. 106,80 
 

En cas que en virtut de disposició legal es modifiqui, per a l'exercici 2004, el quadre de 
tarifes previst a la llei d'Hisendes Locals, el coeficient a aplicar serà el resultat de 
dividir cada una de les tarifes del quadre anterior per les noves tarifes previstes a la llei 
d'Hisendes Locals, arrodonit a 5 decimals, sense que aquest pugui ser inferior a 
1,71097 per als apartats a) i f) i a 1,66518 per a la resta de vehicles. 
 
Apartats 2 i 3 sense modificació 
 
Article 9 
 
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de 

manera que s'alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes 
passius presentaran davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta 
dies a comptar des de la data de l’adquisició o reforma, l'autoliquidació del tribut. 
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L'interessat haurà d'aportar una còpia de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle. 
 
2. Simultàniament a la presentació de l'autoliquidació a què es refereix l’apartat 

anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota de l’impost que en 
resulta. 

 
3. Els subjectes passius presentaran en el termini de trenta dies a comptar de la data 

d’expedició del permís de circulació per la Prefectura de Trànsit, declaració ajustada 
al model aprovat per aquest Ajuntament, expressiva d’aquest fet i de la matrícula 
assignada al vehicle. 

 
4. Els subjectes passius presentaran declaració ajustada al model aprovat per 

l’Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, canvi de 
domicili que consti al permís de circulació del vehicle, o reforma d’aquest, que afecti 
a la seva classificació als efectes d’aquest impost. 

 
 L'esmentada declaració haurà de presentar-se en el termini de trenta dies comptats 

a partir de la presentació de la documentació acreditativa davant la Prefectura 
Provincial de Trànsit. 

 
5. L'Ajuntament podrà establir sistemes de presentació i pagament de les 

autoliquidacions d'aquest impost de forma telemàtica. 
 
Igualment, l'Ajuntament pot establir acords amb determinats col·lectius professionals 
per a la presentació i pagament de les autoliquidacions d'aquest tribut. 
 
Article 10 
 
Es suprimeix l'apartat 4 
 

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

OBRES 
 
Article 4 
 
3. El tipus de gravamen serà: 
 

(DOS AMB VUITANTA-SIS PER CENT) 2,86% 

 
Apartats 1, 2 i 4 sense modificació. 
 
Article 4-BIS 
 
Es suprimeix l'apartat 5 
 
Es modifica l'apartat 9, que passarà a tenir el redactat següent: 
 
La concessió de les bonificacions regulades en aquest article correspondrà al Ple de la 
Corporació. 
 
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. 
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Els Serveis Financers podran demanar els informes tècnics que es considerin 
necessaris per tal de verificar el compliment dels requisits establerts per al gaudi 
d'aquestes bonificacions. 
 
Apartats 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 sense modificació. 
 

ANNEX 2 
A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
 
Concepte Tarifa (€) 

  

Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna teula i neteja 
de les canaleres, per m2 

20,35 

Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera d’emmatxat 
ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de teula, per m2 

142,45 

Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, incloent 
l’aïllament i formació de pendents, per m2 

71,20 

Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o terrasses, per 
m2 

37,30 

Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat amb morter de 
ciment pòrtland, per m2 

20,35 

Repicat de l’arrebossat de la façana, i posterior escardejat i/o arrebossat 
amb morter de ciment pòrtland incloent la part proporcional de muntatge i 
desmuntatge de bastides, per m2 

29,95 

Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el muntatge i desmuntatge 
de bastides, per m2 

14,25 

Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus “Onduline” o 
similar, per m2 

16,30 

Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa general de 
clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per m2 

84,80 

Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml 40,70 

Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la 
planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en habitatges de 
superfície útil superior a 120 m2, per m2 

305,25 

Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la 
planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en habitatges de 
superfície útil inferior a 120 m2, per m2 

251,00 

Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en modificació d’envans, 
paviments i actuació a cuina i banys, sense fer-ne la substitució total 
d'aquests, per m2 

79,80 

Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2 59,00 

Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2 40,70 
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Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de qualitat mitjana 
(Embero o similar), per ut 

217,05 

Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb fusta de flandes 
per pintar (inclou bastiments), per m2 

101,75 

Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb PVC o alumini 
de mitjana qualitat (inclou bastiments), per m2 

169,60 

Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les peces de 
sanitari incloses, i superfície útil superior a 5 m2 Inclou enrajolat de parets, 
per m2 

864,55 

Substitució o formació de bany senzill, amb WC, rentamans i dutxa com a 
mínim, i superfície útil igual o inferior a 5 m2. Inclou enrajolat de parets, per 
m2 

814,05 

Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos, pica-
rentaplats i enrajolat de parets. Superfície útil superior a 10 m2, per m2 

698,30 

Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos, pica-
rentaplats i enrajolat de parets. Superfície útil igual o inferior a 10 m2, per 
m2 

565,30 

Substitució de taulell de cuina, amb granit tipus Porriño o similar, per m2 66,50 

Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, endolls i 
interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local 

8,95 

Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates, col·locació 
de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o 
local 

15,85 

Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent xarxa 
d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de superfície útil 
d’habitatge o local 

21,70 

Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció d’obertures a 
façanes o parets de càrrega, per m2 

508,75 

Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per reforç 
d’estructura d’habitatges o locals, per kg 

1,00 

Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent distribucions, 
acabats i instal·lacions, per m2 

407,00 

Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent distribucions, 
acabats i instal·lacions, per m2 

440,95 

Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per 
adaptació o modernització, per m2 

203,50 

Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o modernització, per 
m2 

220,45 

Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost visat per 
col·legi professional i que no es puguin incloure a cap dels apartats 
anteriors, l’interessat haurà de declarar el temps estimat d’execució de 
l’obra, calculant-se el valor final als euros/hora de parella (oficial-peó) fixats, 
i incrementant un 40% pel concepte de materials intervinents. 

27,10 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, 
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REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
Article 13 
 
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen que correspongui, segons el nombre d'anys del període imposable, de la 
forma següent: 
 
Període imposable Tipus de 

gravamen 
 

Fins a 5 anys 27,20% 

Fins a 10 anys 26,20% 

Ffins a 15 anys 25,00% 

Fins a 20 anys 24,00% 

 
Article 17 
 
L'impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el procediment següent: 
 
1. Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant de l’Administració 

d’Hisenda municipal, d’acord amb el model oficial aprovat per la mateixa 
Administració i dins dels terminis que s’especifiquen a l’apartat 2, autoliquidació de 
la transmissió que motiva la imposició, en la que hi constarà preceptivament la 
informació següent: 

 
a) Dades personals -nom i cognoms o denominació social, DNI o NIF i domicili 

fiscal- del transmetent i de l’adquirent. 
 

b) Situació de la finca objecte de transmissió, amb especificació de la referència 
cadastral completa. 

 

c) En cas de locals o habitatges en règim de divisió horitzontal, el coeficient de 
divisió horitzontal i la situació i número del local. 

 

d) Dret objecte de transmissió. 
 

e) Dates de la present i anterior transmissió. 
 

f) Valor cadastral del sòl en la data de la transmissió o acreditació de l’impost. 
 

L'autoliquidació s’acompanyarà inexcusablement del document en què consti l’acte o 
contracte que ocasionin la imposició. 
 
Es presentarà una autoliquidació per cadascuna de les finques o drets objecte de 
transmissió, fins i tot en el cas que s'hagi formalitzat la transmissió en un una única 
escriptura. 
 
2. La Secció d'Administració d’Hisenda comprovarà que les dades declarades pel 

subjecte passiu siguin correctes i expedirà el document d’autoliquidació on hi 
constarà l’import de la quota a ingressar. 

 
L'ingrés de la quota es realitzarà dins dels terminis següents, comptats a partir de la 
data en que tingui lloc l’acreditació de l’impost: 
 

a) Quan es tracti d’actes «inter vivos», el termini serà de trenta dies hàbils. 
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b) Quan es tracti d’actes «mortis causa», el termini serà de sis mesos, prorrogables 
fins a un any si així es sol.licita. 

 
La sol·licitud de pròrroga es presentarà pels hereus, marmessors o administradors del 
cabal relicte, dins el termini de sis mesos establert a l'apartat anterior, acompanyada 
de certificat de defunció del causant, i fent-hi constar el nom i domicili fiscal dels 
subjectes passius de l'impost, i els motius en què es fonamenta la sol·licitud. 
 
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagués 
notificat l'acord, s'entendrà concedida la pròrroga. No es concedirà la pròrroga quan la 
sol·licitud es presenti després de transcorregut el termini de presentació de la 
declaració. 
 
La pròrroga concedida començarà a comptar des que finalitzi el termini de sis mesos 
establert a l'article 17.2 b), i portarà aparellada l'obligació de satisfer l'interès de 
demora corresponent fins al dia en què es presenti la declaració. 
 
Si en finalitzar el període de pròrroga no s'hagués presentat la declaració, es 
practicarà liquidació provisional de l'impost, sens perjudici de les sancions que puguin 
correspondre. 
 
3. Les autoliquidacions presentades fora dels terminis voluntaris d’ingrés a què es fa 

referència a l’apartat anterior, s’ingressaran amb els recàrrecs que preveu la Llei 
General Tributària. 

 
4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, l'autoliquidació 

la practicarà la persona a nom de la qual s'hagi presentat la declaració. Aquesta 
persona està obligada a satisfer-la, i només hi escaurà la divisió de la quota 
acreditada per un acte o negoci jurídic en cas que es presenti una autoliquidació per 
cadascun dels subjectes passius obligats al pagament. 

 
El mandatari presentador de la declaració es considerarà com a representant del 
subjecte passiu als efectes de la presentació de l'autoliquidació. 
 
5. En els casos en què el valor cadastral de la propietat transmesa encara no estigui 

fixat i no sigui possible la seva individualització en funció de coeficients de propietat, 
la liquidació de l'impost serà practicada per ingrés directe. 

 
6. L'Ajuntament pot establir acords amb determinats col·lectius professionals per a la 

presentació i pagament de les autoliquidacions d'aquest tribut. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, 
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS 
 
Article 6 
 
La tarifa a aplicar per la tramitació completa,  en cada instància, de tota mena 
d'expedients  de competència municipal, des de la seva  iniciació fins a la resolució 
final,  inclosa la certificació i  notificació a l'interessat de l'acord  que hi recaigui, serà la 
següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa(€) 
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1 .................. CERTIFICACIONS I INFORMES 

 1.1 ............ D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i 
documents que integrin un expedient administratiu, per cada 
acord, acte o documents: 

 

 1.1.1 ....... Fins a un màxim de dues cares de l'escrit .............................. 8,35 

 1.1.2 ....... Per cada cara que excedeixi de dues ..................................... 2,05 

 1.2 ............ De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments ....... 4,40 

 1.3 ............ D'havers actius o passius ....................................................... 2,45 

 1.4 ............ Cèdules i certificats urbanístics:  

 1.4.1 ....... Cèdules urbanístiques de terrenys o edificis .......................... 15,60 

 1.4.2 ....... Certificats d'aprofitament urbanístic ........................................ 109,00 

 1.5 ............ Certificació de documents i informes dels serveis tècnics, 
sobre circumstàncies urbanístiques, obres o activitats 
industrials ................................................................................ 

 
 

54,60 
 1.6 ............ Atorgament de cèdules d'habitabilitat, en el cas de segona o 

posteriors ocupacions: 
 

 1.6.a ....... Tarifa normal ........................................................................... 144,00 

 1.6.b ....... Tarifa reduïda pels contribuents amb ingressos mensuals 
inferiors al salari mínim interprofessional ............................... 

 
10,30 

 1.7 ............ Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de 
Seguretat Ciutadana: 

 

 1.7.a ....... Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal ...... 41,90 

 1.7.b ....... Relatius a altres intervencions portades a terme per la 
Policia Local ............................................................................ 

 
8,35 

 1.8 ............ Certificat de documents o de dades no incloses en altres 
apartats, excepte certificats de dades del padró d'habitants 
 
En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon 
a cada finca o unitat urbana ................................................... 

 
 
 
 

5,95 
 1.9 ............ Expedició de certificacions acadèmiques del Conservatori 

Municipal de Música ............................................................... 
 

12,80 
 1.10 .......... Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors 

cadastrals, per cada finca o unitat urbana, quan no sigui 
possible la seva expedició automàtica ................................... 

 
 

5,75 
 1.11........... Informes i consultes de l'article 107 de la Llei General 

Tributària: 
 

 

 1.11.a ..... Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, relatiu a finques que requereixen de previ 
informe i valoració cadastral: .................................................. 

 
 

12,80 
 1.11.b ..... Altres consultes ...................................................................... 12,80 

    
2 .................. CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES 

 2.1 ............ Reproduccions de plànols existents en el Pla General 
d'Ordenació Urbana i altres Plans Urbanístics ....................... 

 
28,80 

 2.2 ............ Informes sobre plànols, alineacions, replantejament o 
qualsevol altra circumstància urbanística ............................... 

 
59,50 

 2.3 ............ Reproduccions de plànols i documents dels projectes 
d'obres municipals: 

 

 2.3.1 ....... Tipus A:  

 2.3.1.1 Documentació simplificada ..................................................... 22,00 
 2.3.1.2 Documentació completa ......................................................... 66,10 
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 2.3.2 ....... Tipus B: 
 

 

 2.3.2.1 Documentació simplificada ..................................................... 44,20 

 2.3.2.2 Documentació completa ......................................................... 132,00 

 2.4 ............ Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs 
anteriors .................................................................................. 

3,15 

 2.5 ............ Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o a 
audiència de l'interessat amb exclusió d'aquells documents 
la reproducció dels quals comporti una taxa específica 
determinada en aquesta Ordenança sempre que el seu 
lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia que excedeixi 
de 5: 
 

 

 2.5.1 ....... A una cara .............................................................................. 0,17 

 2.5.2 ....... A dues cares .......................................................................... 0,34 

  
3 .................. EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS 

 3.1 .......... Proposicions per a concursos, subhastes i concursos 
subhastes ............................................................................... 

 
8,90 

4 .................. TRESORERIA  

 4.1 .......... Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de 
concursos i subhastes, incloent els resguards dels que 
s'hagin constituït a la Caixa de Dipòsits: l'ú per cent del seu 
nominal. 

 

5 .................. SERVEIS URBANÍSTICS  

 5.1 .......... Tramitació d'expedients de declaració de ruïna ..................... 131,00 

 5.2 .......... Amidament de terrenys i/o solars  

 5.2.1.1 Amidament de terrenys, per Ha .............................................. 0,106409 

 5.2.1.2 Tarifa mínima .......................................................................... 131,00 

 5.2.2.1 Amidament de solars, per m2 ................................................. 0,685009 

 5.2.2.2 Tarifa mínima .......................................................................... 131,00 

 5.3 .......... Planejament urbanístic  

 5.3.1 .. Formació o modificació a iniciativa privada, d'alteracions del 
Plans Generals, Normes complementàries de planejament, 
Programes d'actuació urbanística, Plans Parcials, Plans 
Especials i/o Estudis de Detall d'ordenació volumètrica, per 
Ha o fracció ............................................................................. 

 
 
 
 

392,00 
 5.3.2 .. Formació o modificació, a iniciativa privada, d'Estudis de 

Detall amb la finalitat d'assenyalament d'alineacions i 
rasants, per Ha o fracció ........................................................ 

 
 

262,00 
 5.3.3 .. El·laboració o modificació, a iniciativa privada, de projectes 

d'urbanització, per Ha o fracció .............................................. 
 

392,00 
 5.3.4 .. Tramitació d'alteracions del Pla General i/o de normes 

complementàries de planejament proposades pels 
administrats ............................................................................ 

 
 

392,00 
 5.3.5 .. Tramitació de programes d'actuació urbanística, Plans 

Parcials, Plans Especials i/o Estudis de Detall d'ordenació 
volumètrica elaborats pels administrats, per Ha o fracció ...... 

 
 

392,00 
 5.3.6 .. Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat 

d'assenyalament d'alineacions i rasants, formulats pels 
administrats, per Ha o fracció ................................................. 

 
 

26,20 
 5.3.7 .. Tramitació de projectes d'urbanització redactats pels 

administrats ............................................................................ 
 

392,00 
 5.3.8 .. Informe sobre la viabilitat tècnica i jurídica de la formulació  
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i/o tramitació d'instruments de planejament originaris o 
derivats de la gestió urbanística ............................................. 

 
392,00 

 5.4.1 .. Resolució de peticions de modificacions dels sistemes 
d'actuació fixats pel planejament a petició dels administrats .. 

 
392,00 

 5.4.2 .. Tramitació de projectes de compensació per al 
desenvolupament d'actuacions urbanístiques ........................ 

 
392,00 

 5.4.3 .. Tramitació de projectes de reparcel.lació per a la 
normalització de finques presentats pels administrats ........... 

 
392,00 

 5.5 .......... Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny ............ 196,00 

6 .................. ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

 6.1 .......... Validació de poders i legitimació de personalitat .................... 4,85 

 6.2 .......... Informacions testificades ........................................................ 2,45 

 6.3 .......... Reconeixement de la signatura .............................................. 2,80 

 6.4 .......... Consulta d'expedients administratius no sotmesos a 
informació pública, per dia, en horari d'oficines ...................... 

6,15 

 6.5 ......... Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús 
d'armes accionades per aire o gas  comprimit, d'arcs, 
ballestes i altres similars, que, d'acord amb la legislació 
vigent, sigui de competència municipal .................................. 

 
 
 

10,30 
7 .................. ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS  

 7.1 .......... AUTORITZACIÓ AMBIENTAL  

 7.1.1 .. Emissió de certificació de compatibilitat del projecte concret 
amb el planejament urbanístic (art. 26.d RIIA) ....................... 

109,00 

 7.1.2 .. Informe sobre suficiència i idoneïtat del projecte (art. 30 
RIIA) ........................................................................................ 

 
54,50 

 7.1.3 .. Informe sobre aspectes de competència municipal (art. 32.1 
RIIA) ........................................................................................ 

 
54,50 

 7.2 ......... CONTROLS  

 7.2.1 .. Comprovació dels controls periòdics d’autoritzacions 
ambientals i llicències ambientals dels annexos II.1 i II.2 del 
RIIA, realitzats per una EAC ................................................... 

 
 

150,00 
 7.2.2 .. Comprovació dels controls periòdics de llicències d’activitats 

classificades a l’annex A de l’Ordenança Municipal 
d’Activitats Classificades, realitzats per una EAC .................. 

 
 

150,00 
 7.3 ......... ALTRES ACTUACIONS  

 7.3.1 .. Informació prèvia sobre classificació (art. 20 OMAC) ............. 54,50 

 7.3.2 .. Informació prèvia sobre compatibilitat global (art. 21 OMAC)  54,50 

 7.3.3 .. Informes emesos en casos de legalitzacions d’autoritzacions 
ambientals i llicències ambientals, per cada un ...................... 

 
54,50 

 7.3.4 .. Acreditació d’entitats col·laboradores ..................................... 54,50 

8 .................. DRETS D'EXAMEN  

  Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per 
aquesta Corporació, 

 

 8.1 ..... Nivell A .................................................................................... 18,50 

 8.2 ..... Nivell B .................................................................................... 15,50 

 8.3 ..... Nivell C ................................................................................... 12,40 

 8.4 ..... Nivell D ................................................................................... 9,30 

 8.5 ..... Nivell E .................................................................................... 6,20 

 
Es suprimeix l'epígraf 7.2.1., que s'incorpora a la taxa per llicències d'activitats, i es 
renumeren els epígrafs 7.2.2 i 7.2.3 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, 
REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 
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Article 5 
 
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

a) Placa de numeració ........................................................................... 10,70  

b) Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament .......... 21,40  

c) Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda 
ambulant, parades i llocs de venda a la via pública, reserves 
d'estacionament, autoritzacions per a circular en illes de vianants i 
llicències d'auto-taxis ......................................................................... 

 
 
 

2,20 

 
 

 
Apartat 2 sense modificació 
 

ORDENANÇA NÚM. 8, 
REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-

TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
Article 5 
 
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .......... Concessió, expedició i registre de llicències ................................... 67,00  

2 .......... Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any .................... 65,00  

3 .......... Substitució de vehicles, per llicència ............................................... 26,80  

4 .......... Tramitació i subrogació de llicències ..............................................  

 4.1 .... "Inter vivos" ..................................................................................... 134,00  

 4.2 .... "Mortis causa" ................................................................................. 67,00  

5 .......... Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, 
per cada llicència i any .................................................................... 

 
6,70 

 

 
ORDENANÇA NÚM. 9, 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA 
PÚBLICA 

 
Article 6 
 
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 ...................... Grua Municipal:  

 1.1 ............. Serveis dins del nucli urbà.  

  1.1.1 ...... Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:  

 de les 8 a les 18 hores .......................................................... 54,00 

 a partir de les 18 hores ......................................................... 62,00 

  1.1.2 ...... Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al 
Dipòsit Municipal, per comparèixer el titular del vehicle un 
cop iniciades les maniobres de retirada: 

 



 76 

 de les 8 a les 18 hores .......................................................... 27,00 

 a partir de les 18 hores ......................................................... 31,00 

  1.1.3 ...... Serveis fora del nucli urbà. A les quantitats dels apartats 
anteriors s'hi afegirà per quilòmetre recorregut ..................... 

 
0,452239 

2 ...................... Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:  

 Primer dia o fracció ................................................................ 17,70 

 Altres dies, per dia o fracció ................................................... 7,90 

3 ...................... Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització 
de vehicles, per cada servei .................................................. 

 
27,00 

 
Apartat 2 sense modificació 
 

ORDENANÇA NÚM. 10, 
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES 
 
Article 11 
 
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la concessió de  les llicències a què es 
refereix l'article  2  d'aquesta Ordenança  seran  les que resultin  de  l'aplicació  de  les 
tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

I PARCEL.LACIONS URBANÍSTIQUES  

   

 1 ............... Parcel.lacions i reparcel.lacions urbanístiques en sòl urbà 
portades a terme segons la Llei del Sòl i els Plans 
d'Ordenació Urbana. 

 

 1.a) ......... Per m2 o fracció de superfície  ................................................. 0,192866 

 1.b) ......... Quan la parcel.lació es refereixi a una superfície inferior a 
2000 m2, la tarifa mínima serà de ............................................. 

 
386,00 

 1.c) ......... Llicències d'agrupació de finques en qualsevol cas ................. 56,80 

   
II MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ  

   

2  ................. Desmunts, excavació, explanació i terraplenat, per metre 
cúbic 

 

 En carrers de categoria 1a ........................................................ 0,312576 

 En carrers de categoria 2a ........................................................ 0,259372 

 En carrers de categoria 3a ........................................................ 0,206167 

    
3 .................. Urbanització, pavimentació i enjardinament de terrenys i 

solars, per m2 de superfície afectada 
 

 En carrers de categoria 1a ........................................................ 0,399034 

 En carrers de categoria 2a ........................................................ 0,299276 

 En carrers de categoria 3a ........................................................ 0,239420 

    
4 .................. Neteja i desbrossament de parcel·les i solars, per m2 de 

superfície afectada 
 

 En carrers de categoria 1a ........................................................ 0,152962 

 En carrers de categoria 2a ........................................................ 0,126360 
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 En carrers de categoria 3a ........................................................ 0,099759 

   
III OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS  

   

5 .................. Per m2 de superfície construïda calculada per la suma de les 
superfícies de cada planta, incloent el soterrani, locals 
comercials, industrials i de serveis, i patis interiors descoberts, 
sempre que aquests siguin sobre la planta baixa o una altra 
superior 

 

 En carrers de categoria 1a ........................................................ 1,097344 

 En carrers de categoria 2a ........................................................ 0,891177 

 En carrers de categoria 3a ........................................................ 0,738213 

    
6 .................. Distribucions i condicionaments interiors d'edificacions de 

nova planta, per m2 de superfície del local 
 

 En carrers de categoria 1a ........................................................ 0,997585 

 En carrers de categoria 2a ........................................................ 0,818020 

 En carrers de categoria 3a ........................................................ 0,658407 

   
IV OBRES DE REFORMA I COMPLEMENTÀRIES  

   

7 ................ Passatges subterranis en la via pública, per m3  

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 1,276910 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 1,037489 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,804719 

    
8 ................ Obres de reparació o de reforma i de modificació en 

l'estructura i disposició interiors de tot tipus d'edificació o 
construcció, es modifiqui o no l'estructura qualsevol que 
sigui el seu ús, per m2 de superfície construïda 

 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 1,276910 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 1,037489 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,804719 

    
9 ................ Construcció de tanques o closes i de murs de contenció de 

terres per metre lineal 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 5,047784 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 4,036898 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 3,238828 

    
10 ................ Reparació de tanques o closes, el CINQUANTA PER CENT 

de la tarifa corresponent a la seva construcció. 
 

    
11 ................ Construcció o instal·lació en la via pública de tanques 

provisionals de protecció d'obres per metre lineal 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 3,757573 

 En carrers de categoria 2a .................................................... 2,713433 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 2,420808 

    
12 ................ Construcció o instal·lació de guals i reserves d'espai a la via 

pública, per metre lineal 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 25,232267 
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 En carrers de categoria 2a ..................................................... 20,184484 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 16,114335 

    
13 ................ Reparació o supressió de guals existents, el CINQUANTA 

PER CENT de la tarifa corresponent a la seva construcció. 
 

    
14 ................ Construcció o instal·lació de bastides, per metre lineal  

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 5,047784 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 4,036898 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 3,238828 

    
15 ................ Construcció de tanques o closes de filferro o similars, per 

metre lineal: 
 

 15.a) ....... En sòl urbà o urbanitzable  

  En carrers de categoria 1a ..................................................... 1,828907 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 1,463125 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,990935 

 15.b) ....... En sòl no urbanitzable  

  En carrers de categoria 1a ..................................................... 0,724912 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 0,578599 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,372433 

    
16 ................ Construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obra, 

per m2 o fracció de superfície construïda 
 

 En carrers de categoria 1a...................................................... 3,651164 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 3,238828 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 2,833144 

 
17 ................ Recalçar edificis, per m2 de superfície construïda de l'edifici  

 En carrers de categoria 1a .................................................... 0,997585 

 En carrers de categoria 2a .................................................... 0,818020 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,658407 

    
18 ................ Per cada forat de porta, balcó, finestra, vestíbul o escala, 

obert a parets mestres o murs que siguin de càrrega 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 50,471187 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 40,362317 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 32,355030 

    
19 ................ Aplacat de façanes amb materials diversos, per m2   

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 2,041726 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 1,636041 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 1,303511 

    
20 ................ Agençament, pintat i estucat de façanes, per m2   

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 0,997585 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 0,818020 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,658407 

    
21 ................ Col·locació, reparació o substitució de balcons, portes, 

finestres, reixes i altres elements similars, per unitat 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 16,180841 
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 En carrers de categoria 2a ..................................................... 13,061721 

 En carrers de categoria 3a 9,736436 

    
22 ................ Col·locació, substitució i reparació de canals i baixants, per 

metre lineal 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 1,037489 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 0,804719 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,671707 

    
23 ................ Construcció de claraboies, per m2   

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 25,232267 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 20,184484 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 16,114335 

    
24 ................ Construcció, reparació i modificació de voladissos sortints, 

tancats i coberts, per m2  
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 5,047784 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 4,036898 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 3,238828 

    
25 ................ Construcció o instal·lació d'escales exteriors d’emergència i 

contra incendis, per cada planta de l'immoble 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 45,20 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 36,00 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 27,20 

    
26 ................ Practicar, ampliar, reparar o tancar pous d'aigües, foses 

sèptiques i similars, per unitat 
 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 75,80 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 60,60 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 48,20 

    
27 ................ Construcció de xemeneies, per unitat   

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 58,00 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 52,40 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 40,60 

    
28 ................ Altres obres de reparació o modificació de l'aspecte exterior 

d'edificis i instal·lacions existents, per m2 de superfície 
afectada 

 

 En carrers de categoria 1a ..................................................... 1,037489 

 En carrers de categoria 2a ..................................................... 0,804719 

 En carrers de categoria 3a ..................................................... 0,671707 

 
V DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS  

   

29 ................ Enderrocament total o parcial d'edificacions i construccions de 
tot tipus, per m2 de superfície enderrocada 

 

 En carrers de categoria 1a ........................................................ 0,764816 

 En carrers de categoria 2a ........................................................ 0,638456 

 En carrers de categoria 3a ........................................................ 0,485492 
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30 ................ Enderrocament total o parcial de tanques i closes, per metre 
lineal 

 

 En carrers de categoria 1a ........................................................ 0,997585 

 En carrers de categoria 2a ........................................................ 0,818020 

 En carrers de categoria 3a ........................................................ 0,658407 

 
VI INSTAL.LACIÓ D'ELEMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS 

   

A) 
..................... 

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS  

31................. Receptors elèctrics, per cada Kw. de potència elèctrica 
instal·lada ............................................................................. 

 
2,613674 

32 ................ Aparells generadors d'energia calorífica, mitjançant 
combustió (atmosfèrica o no) de matèria sòlida, líquida o 
gasosa (calderes, generadors de vapor, etc.), per cada 
Thermia ................................................................................ 

 
 
 

0,186216 
33 ................ Maquinària frigorífica per a climatització de locals, per cada 

frigoria x 10 ........................................ ................................. 
 

0,186216 

34 ................ Cambres frigorífiques de conservació o congelació, 
independentment de l'import que correspongui a la 
potència del motor, per cada m3. ......................................... 

 
 

2,613674 

35 ................ Forns de cocció de qualsevol capacitat funcionant amb 
combustibles sòlids, líquids o gasosos, per cada unitat ....... 

 
145,00 

36 ................ Aparells o estris no relacionats en epígrafs anteriors, per 
cada unitat ........................................ ................................... 

 
2,613674 

37 ................ Dipòsits per a matèria sòlida, líquida o gasosa, de superfície o enterrats, 
per cada m3.  

 Quan es tracti de dipòsit de purins, s’aplicarà el 50 % de la 
tarifa ........................................ ............................................. 

 
2,613674 

38 ................ Aparells elevadors i grues d'obres, per cada unitat ............. 145,00 

39 ................ Instal·lació de bàscules, per cada unitat 
............................... 

145,00 

40 ................ Xemeneies independents, d'ús exclusiu per a l'activitat per 
cada unitat ........................................ ................................... 

 
145,00 

41................. Instal·lacions complementàries d'edificis, com són les 
instal·lacions elèctriques, plaques solars, antenes 
col·lectives i parabòliques, ràdio-emissors i similars, per 
unitat o element instal·lat ................. ................. .................. 

 
 
 

136,00 

42 ................ Trasllat dels aparells i maquinària assenyalats en els 
epígrafs 31 al 41, el CINQUANTA PER CENT de l'import 
de la taxa d'instal·lació. 

 

 
B) ................. INSTAL·LACIONS COMERCIALS  

43 ................ Instal·lació o substitució de rètols i anuncis publicitaris de 
tot tipus, per m2 o fracció de superfície (calculada per les 
dues cares, pels rètols en forma de bandera) 

 

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 37,90 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 30,20 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 24,20 
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44 ................ Instal·lació o substitució de tanques i cartelleres per a 
exhibicions publicitàries de tot tipus, per m2 o fracció de 
superfície 

 

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 54,10 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 45,20 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 36,00 

   
45 ................ Construcció d'aparadors, per m2 o fracció de superfície 

d'exposició 
 

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 44,40 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 35,50 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 28,40 

   
46 ................ Construcció d'aparadors en vestíbuls interiors, per m2 o  

fracció de superfície d'exposició 
 

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 13,60 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 10,80 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 8,10 

   
47 ................ Col·locació, instal·lació i construcció de veles, tendals, 

marquesines, reixes de protecció i altres elements similars, 
per m2 o fracció de superfície 

 

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 37,90 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 30,20 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 24,20 

   
48 ................ Reparació, conservació o repintat dels elements detallats 

en els epígrafs 43 al 47, el CINQUANTA PER CENT  de 
les tarifes corresponent a la instal·lació. 

 

   
49 ................ Retirada i supressió dels elements detallats en els epígrafs 

43 al 47, el VINT-I-CINC PER CENT de les tarifes 
corresponents a la instal·lació. 

 

   
50 ................ Instal·lació de màquines automàtiques de tot tipus, 

adossades o fixes a la façana, per unitat ................ ............ 
 

81,00 

   
51 ................ Construcció, instal·lació o reparació de barraques i 

quioscs, per a exposició i venda, per m2 o fracció 
 

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 2,241243 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 1,802304 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 1,576185 

 
VII OBERTURA DE RASES I INSTAL.LACIONS A LA VIA PÚBLICA 

   

52 Per obertura de rases per a instal·lació, reparació i 
substitució de canonades de qualsevol mena, o conducció 
elèctrica de baixa i alta tensió, per metre lineal o fracció  

 

 52.1 .......... Conduccions de líquids i gasos:  

 52.1.a) ... Fins a 100 mm. de secció exterior ................ ................ ...... 1,230356 

 52.1.b) ... De més de 100 mm. de secció exterior ................ ............... 6,437753 

 52.2 .......... Conduccions elèctriques:  
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 52.2.a) ... De baixa tensió    

 52.2.a).1 Fins a 150 mm. de diàmetre ................ ................ ............... 1,636041 

 52.2.a).2 De més de 150 mm. de  diàmetre ................ ................ ...... 1,948617 

 52.2.b) .... De mitja i alta tensió per a tot tipus de diàmetre ................ . 5,679588 

   
53 ................ Instal·lació de clavegueram, per metre lineal ................ ......  

 53.a) ......... Fins a 50 cm. de diàmetre ................ ................ ................ 6,304742 

 53.b) ......... De més de 50 cm. de diàmetre ................ ................ .......... 6,756980 

   
54 ................ Instal·lacions de línies aèries, per metre lineal ..................... 1,636041 

   
55 ................ Obertura de cates, per unitat ................ ................ .............. 45,20 

 56.A) ........ Instal·lació d'arquetes de registre, pous, caixes de 
connexió, caixes generals de protecció, armaris de 
distribució urbana i similars, per unitat ................ ................ 

 
 

123,00 

 56.B) ......... Instal·lació de transformadors elèctrics:  

 56.B).a) Fins a 200 Kw ................ ................ ................ .................... 336,00 

 56.B).b) De més de 200 Kw ................ ................ ................ ............ 523,00 

   
57 ................ Instal·lació d'elements de mobiliari urbà, per m2 o fracció ... 45,20 

   
58 ................ Pals de ferro, fusta o formigó a la via pública, per cada un  

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 586,00 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 450,00 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 361,00 

   
59 ................ Torres metàl·liques o similars, per a suport de línies 

elèctriques, aèries, situades a la via pública, per cada una 
 

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 766,00 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 586,00 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 469,00 

   
VIII PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ I MODIFICACIONS 

OBJECTIVES DE L'ÚS D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS  

   

60 ................ Primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions, per 
m2 o fracció de superfície  

 

 60.a) ...... Ús residencial  

  En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 1,097344 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 0,897827 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 0,738213 

 60.b) ...... Ús industrial, comercial o de serveis  

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 0,671707 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 0,545347 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 0,445588 

 60.c) ...... Aparcaments d'ús exclusiu dels propietaris  

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 0,545347 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 0,445588 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 0,359131 

   
61 ................ Modificació objectiva de l'ús d'edificis i instal·lacions en 

general, per m2 o fracció de superfície: 
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 61.a) ....... A ús residencial  

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 1,629390 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 1,303511 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 0,964333 

 61.b) ....... A ús industrial  

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 0,997585 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 0,818020 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 0,658407 

 61.c) ....... A ús comercial  

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 1,276910 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 1,037489 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 0,804719 

 61.d) ....... A despatxos, oficines i altres serveis  

 En carrers de categoria 1a ................ ................ ................ 2,041726 

 En carrers de categoria 2a ................ ................ ................ 1,636041 

 En carrers de categoria 3a ................ ................ ................ 1,303511 

 61.e) ....... A equipament cultural, esportiu o recreatiu, sense finalitat 
de lucre, per llicència ................ ................ ................ ......... 

 
16,20 

   
62 ................ Ús de la volada sobre edificacions i instal·lacions de tota 

mena, per m2 o fracció ................ ................ ................ ...... 
 

1,509679 

 
IX CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL  

   

63 ................ Construcció de panteons, capelles, hipogeus i altres 
sepultures, per m2 de superfície ................ ................ ........ 

 
3,245479 

 
X ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS  

   

64 ................ Tala d'arbres integrats en arbreda, per unitat   

 64.a) ....... En sòl urbà o urbanitzable ................ ................ .................. 1,443174 

 64.b) ....... En sòl no urbanitzable ................ ................ ................ ....... 0,385733 

65 ................  Assenyalament d'alineacions i rasants  

 65.a) ....... En una direcció ................ ................ ................ .................. 48,40 

 65.b) ....... Per cada direcció de més ................ ................ ................... 16,20 

 
4.- Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs de l'apartat 1 i dels coeficients 
dels apartats 2 i 3, no podran ser inferior a les TARIFES MÍNIMES següents: 
 
a) Obres i instal·lacions que requereixen projecte tècnic .........................        136,00 €  

b) Obres i instal·lacions que no requereixin projecte ................ ...............          45,20 €  

 
Apartats 2,3,5,6, 7 i 8 sense modificació. 
 

ORDENANÇA NÚM. 11, 
REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA 

D'ACTIVITATS 
 
Article 1 
 
Es modifica la denominació de la taxa, per la qual cosa aquest article passarà a tenir la 
redacció següent: 
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En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als 
articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'atorgament de llicències d'activitats, 
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que 
disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2 
 
S'afegeix un 2n paràgraf a l'apartat 6, amb el redactat següent: 
 
També estan subjectes a la taxa les adaptacions d'activitats preexistents a les 
diferents ordenances municipals que aprovi l'Ajuntament. 
 
S'afegeix un tercer paràgraf a l'apartat 6, amb el redactat següent: 
 
Igualment, està subjecte a aquesta taxa l'emissió d'acta per part dels tècnics 
municipals en el control inicial de les llicències de l'annex II.2 de la LIIA (art. 37 
OMAC). 
 
Article 6 
 
Es modifica l'apartat b), que passarà a tenir la redacció següent: 
 
b) La superfície construïda de l'edifici o local on es troba l'establiment, més la 
superfície descoberta afecta a l'activitat. 
 
Article 8 
 
1. Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es 

refereix l'article 2 d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les 
tarifes següents: 

 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 ............... Llicències d'establiments i activitats de caràcter 
permanent: 

 

   
 El percentatge indicat de la quota mínima municipal de 

l'Impost sobre Activitats Econòmiques, incrementat amb 
els següents coeficients correctors en funció de la situació 
de l'establiment, superfície construïda i renda anual del 
local: ................ ................ ................ ................ ................ 

 
 
 
 

241,00% 
 a) ........ Coeficient de situació:  

 Carrers de primera categoria ............... ................ .............. 2,00 

 Carrers de segona categoria ................ ................ ............. 1,50 

 Carrers de tercera categoria ................ ................ .............. 1,25 

 b) ........ Coeficient de superfície:  

 Fins a 500 m2  ................ ................ ................ .................. 1,00 

 De 501 a 1.000 m2 ................ ................ ................ ........... 1,25 

 De 1.001 a 2.000 m2 ................ ................ ................ ........ 1,50 

 De 2.001 a 3.000 m2 ................ ................ ................ ........ 1,75 

 De més de 3.000 m2 ................ ................ ................ ........ 2,00 
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 c) ........ Coeficient de renda:  

 Fins a 18.000 € de renda anual ................ ................ ......... 1,00 

 De 18.000 a 24.000 € de renda anual ................ ................ 1,25 

 De 24.000 a 30.000 € de renda anual ................ ................  1,50 

 De 30.000 a 36.000 € de renda anual ................ ................ 1,75 

 De més de 36.000 € de renda anual ................ .................. 2,00 

   
2 .............. Activitats temporals:  

 2.1 ...... En general, s'aplicarà a la quota resultant de l'aplicació de 
l'epígraf 1, la següent escala d'índexs correctors: 

 

 a) ...... Per un dia o fracció ................ ................ ................ ........... 0,05 

 b) ...... De dos a deu dies ................ ................ ................ ............. 0,10 

 c) ...... D'onze a trenta dies ................ ................ ................ .......... 0,20 

 d) ...... De més d'un mes fins a sis mesos ................ ..................... 0,50 

 e) ...... De més de sis mesos fins a dotze mesos  ................ ......... 0,75 

 f) ...... Per a períodes superiors a dotze mesos ................ ............ 1,00 

 2.2 ...... Establiments i activitats de caràcter temporal en 
instal·lacions i barraques desmuntables i mòbils, situades 
dins el domini públic municipal o en terrenys de propietat 
privada. 

 

 Per m2 de superfície i dia ................ ................ .................. 0,372433 

 2.3 ...... Circs i altres instal·lacions desmuntables on se celebrin 
espectacles o representacions, amb una superfície: 

 

 Igual o inferior als 4000 m2, per dia ................ ................... 83,00 

 Superior als 4000 m2, per dia ................ ................ ........... 103,00 

   
3 ............... Establiments on es desenvolupin activitats compreses als 

epígrafs de les Divisions 1 a 5 de les tarifes de l'Impost 
sobre Activitats Econòmiques, i que estiguin situats en sòl 
qualificat com a industrial.  

 

 Les quotes es calcularan multiplicant allò que resulti d'aplicar els epígrafs 
1 i 2 anteriors pel coeficient 0'10. 

   
4 ............... Tarifes mínimes:  

 Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs 1 i 3 
anteriors no podran ser inferiors a les tarifes mínimes 
següents: 

 

 4.1 ...... Segons la naturalesa jurídica del titular de la llicència i el 
tipus d'activitat: 

 

 a) ...... Societats i persones jurídiques, en qualsevol de les seves 
modalitats, amb un  Capital o Fons Social superior a 
TRES-CENTS MIL EUROS, la tarifa mínima serà de ......... 

 
 

3.950,00 

 b) ...... Institucions financeres de l'Agrupació 81 de les tarifes de 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la tarifa mínima 
serà ................ ................ ................ ................ ................ 

 
 

4.740,00 
 4.2 ...... Segons la situació de l'establiment:  

 a) ...... Carrers de primera categoria ................ ................ ............. 625,00 

 b) ...... Carrers de segona categoria ................ ................ ............. 418,00 

 c) ...... Carrers de tercera categoria ................ ................ ............. 250,00 

 Les tarifes mínimes per les activitats temporals compreses 
a l'epígraf 2 seran les resultants d'aplicar a les anteriors 
tarifes mínimes els coeficients correctors de l'epígraf 
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esmentat. 

   
5 ............... Indústries i activitats classificades subjectes al règim 

especial que assenyala el Reglament de 30 de novembre 
de 1961, l'article 24 de la llei d'Intervenció Integral de 
l'Administració Ambiental, i disposicions complementàries. 

 

 Les quotes es calcularan sumant allò que resulti d'aplicar 
els epígrafs anteriors amb els imports resultants d'aplicar 
les tarifes per elements industrials o comercials previstes 
als epígrafs 31 al 42, 60 i 61 de l'article 11 de l'Ordenança 
Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per concessió de 
llicències urbanístiques. 

 

   
6 ............... Expedients de pròrroga, modificació o atorgament 

provisional de llicències ................ ................ ..................... 
 

167,00 

   
7................ Expedients diversos  

 7.1 .... Emissió d’acta per part dels tècnics municipals en el 
control inicial de les llicències de l’annex II.2 de la LIIA (art. 
37 OMAC) ................ ................ ................ ................ ........ 

 
 

109,00 
 7.2 .... Expedients de legalització d’activitats de qualsevol tipus 

que estiguessin en funcionament abans del dia 30 de juny 
de 1999 i que no disposin de llicència ................ ................ 

 
 

450,00 

 7.3 .... Expedients d’adaptació d’activitats de qualsevol tipus a la 
nova legislació ambiental, sempre que estiguessin en 
funcionament abans del dia 30 de juny de 1999 i que 
disposessin de llicència segons la normativa anterior ......... 

 
 
 

300,00 

 7.4 .... Expedients d'adaptació d'activitats preexistents a les 
ordenances municipals que aprovi l'Ajuntament ................. 

 
300,00 

 
8 ............... En cas de denegació de la llicència sol·licitada, l'import de 

la taxa serà el VINT-I-CINC PER CENT de la quota que 
resulti de l'aplicació dels epígrafs anteriors. 

 

 
9 ............... Les quotes resultants de l’aplicació dels epígrafs 1, 3, 4, 5 

i 8 juntament amb les reduccions establertes als articles 9 i 
10 acreditaran la tarifa mínima especificada en aquest 
epígraf. La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el 
desistiment de l'interessat previ a la resolució, o la 
denegació per manca d’algun dels documents preceptius 
que s'han d'adjuntar amb la sol·licitud, acreditarà una tarifa 
mínima de ................ ................ ................ ................ ........ 

 
 
 
 
 
 
 

45,20 
 excepte per a les activitats enumerades a l'epígraf 5 

anterior, en que la tarifa mínima serà de ................ ............ 
 

136,00 

 
2. En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2004, les 

tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la tarifa a aplicar serà la resultant 
de dividir el tipus de gravamen establert a l'epígraf 1 de l'apartat 1 anterior pel 
coeficient de revisió de les tarifes, considerant-se només 1 xifra decimal, que 
s'arrodonirà per excés si la segona xifra decimal és igual o superior a 5, i per 
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defecte, si és inferior. En cap cas el tipus de gravamen resultant serà inferior al 234 
%. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, 

REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Article 2 
 
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent 
 
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació dels serveis següents, que 

es declaren de recepció general i obligatòria, amb excepció dels serveis prestats als 
polígons industrials dels Comdals i dels Trullols: 

 
a) La recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, 

allotjaments i locals o establiments on es desenvolupin activitats industrials, 
comercials, professionals, artístiques o de serveis.   

 
b) La retirada d'escombraries, runes i residus sòlids que apareguin abocats i 

abandonats en terrenys i solars de propietat privada, sempre que els propietaris 
no ho facin per ells mateixos, després del requeriment previ de l'Administració 
Municipal a aquests efectes. 

 
Article 7 
 
Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida 
d’escombraries són les que resultin de l’aplicació de les tarifes següents: 
   
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Habitatges ocupats:  

 1.1 ............ Carrers 1a. categoria ................ ................ ................ .... 76,00 

 1.2 ............ Carrers 2a. categoria ................ ................ ................ .... 53,10 

 1.3 ............ Carrers 3a. categoria ................ ................ ................ .... 36,90 

   
2 .................. Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser ocupats: 

 2.1 ............ Carrers 1a. categoria ................ ................ ................ .... 38,10 

 2.2 ............ Carrers 2a. categoria ................ ................ ................ .... 26,50 

 2.3 ............ Carrers 3a. categoria ................ ................ ................ .... 18,50 

   
3 .................. Parades fixes de venda a la via pública ................ ......... 57,00 

   
4 .................. Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat 

mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any, i 
d’altres locals destinats a usos de caràcter privat .......... 

 
 

57,00 

   
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 ............................ 

 
 
 
 
 

96,50 
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6 .................. Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a 
tres empleats; entitats culturals, esportives o benèfiques 
amb local d'espectacle; centres d’ensenyament de tot 
tipus, incloses activitats culturals, esportives i 
autoscoles, amb un cens de 51 a 100 alumnes/any ........ 

 
 
 
 

192,00 

   
7 .................. Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; 

hotels i pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3 
empleats; establiments mercantils de 4 a 10 empleats ... 

 
 

285,00 

   
8 .................. Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; 

bars i cafès de 4 a 10 empleats; sales de festes 
discoteques i similars; cinemes i teatres oberts al públic 
fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres entitats de 
crèdit i estalvi; companyies de serveis públics ................ 

 
 
 
 

470,00 

   
9 .................. Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de 

menjars fins a 30 habitacions, restaurants i d'altres 
establiments amb servei de menjars; bars i cafès de 
més de 10 empleats; establiments mercantils d'11 a 25 
empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la 
setmana; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses 
activitats culturals, esportives i autoscoles, amb un cens 
de 101 a 400 alumnes/any ................ ................ ............ 

 
 
 
 
 
 
 

756,00 
   
10 ................ Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de 

menjars, de més de 30 habitacions; clíniques, hospitals i 
d'altres centres d'assistència sanitària; establiments 
mercantils de més de 25 empleats; centres 
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, 
esportives i les autoscoles amb un cens superior a 400 
alumnes/any ................ ................ ................ .................. 

 
 
 
 
 
 

1.411,00 
   
11 ................ Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que 

acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari 
mínim interprofessional mensual vigent en la data 
d'acreditació de la taxa, i habitatges amb residents que, 
tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim 
interprofessional mensual, aquests no són superiors a 
223 €/mes per resident ................ ................ .................. 

 
 
 
 
 
 

17,80 
   
12 ................ Retirada d'escombraries i runes que hagin estat 

abocades en solars i terrenys privats: 
 

 a) .............. Per desplaçament ................ ................ ................ ......... 48,70 

 b) .............. Per m3 de recollida ................ ................ ........................ 33,014697 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  14, 

REGULADORA  DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Article 6 
 
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents: 
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Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:  

 1.1 ............ Nínxols unitaris:  

 1.1.1 ....... Files primera i segona ................ ................ .................... 19,20 

 1.1.2 ....... Files tercera i quarta ................ ................ ...................... 15,50 

 1.1.3 ....... Files cinquena i sisena ................ ................ .................. 12,90 

 1.2 ............ Nínxols dobles:  

 1.2.1 ....... Files primera i segona ................ ................ .................... 38,10 

 1.2.2 ....... Files segona i tercera ................ ................ .................... 34,70 

 1.3 ............ D'altres sepultures ................ ................ ......................... 114,20 

2 .................. Trasllat de restes ................ ................ ................ .......... 40,20 

3 .................. Tancament de sepultures:  

 3.1 ............ Nínxols  

 3.1.1 ....... De nínxols unitaris ................ ................ ................ ........ 17,80 

 3.1.2 ....... De nínxols dobles ................ ................ ................ ......... 35,70 

 3.2 ............ D'altres sepultures ................ ................ ................ ........ 43,40 

 3.3 ............ D’urnes cineràries ................ ................ ................ ......... 10,30 

4 .................. Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus o 
capelles, col·locar llosa 

 

 4.1 ............ De nínxols unitaris ................ ................ ................ ........ 19,50 

 4.2 ............ De nínxols dobles ................ ................ ................ ......... 38,20 

 4.3 ............ Hipogeus o capelles ................ ................ ................ ..... 38,20 

 4.4 ............ Panteons, per nínxol ................ ................ ................ ..... 19,50 

 4.5 ............ Columbaris ................ ................ ................ .................... 38,20 

 4.6 ............ Urnes cinerames ................ ................ ................ ........... 10,30 

5 ................ Inscripcions, per cada una ................ ................ ............. 7,70 

6 ................ Decoració de sepultures ................ ................ ................ 70,50 

7 ................ Reducció de restes i neteja general de sepultures .......... 23,00 

8 ................ Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques 
i de marbre i d'altres elements similars 

 

 8.1 ............ Col·locar costats  

 8.1.1 ....... De nínxols unitaris ................ ................ ................ ........ 19,10 

 8.1.2 ....... De nínxols dobles ................ ................ ................ ......... 38,20 

 8.1.3 ....... Urnes cineràries ................ ................ ................ ............ 10,30 

 8.2 ............ Col·locar marc ................ ................ ................ ..............  

 8.2.1 ....... De nínxols unitaris ................ ................ ................ ........ 19,10 

 8.2.2 ....... De nínxols dobles ................ ................ ................ ......... 38,20 

 8.2.3 ....... Urnes cineràries ................ ................ ................ ............ 10,30 

9 .................. Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any 7,80 

10 ................ Cadàvers en dipòsit:  

 10.1 .......... Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 
hores o fracció ................ ................ ................ .............. 

 
34,00 

 10.2 .......... Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o 
fracció ................ ................ ................ ................ .......... 

 
9,30 

11 ................ Trasllat de cadàvers o restes mortals:  

 11.1 .......... Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen a 
altres localitats o cementiris 

 

 11.1.1 ..... Entrada de cadàver o restes mortals ................ .............. 48,30 

 11.1.2 ..... Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes ......... 27,80 
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 11.2 .......... Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a 
altres localitats o cementiris 

 

 11.2.1 ..... Sortida de cadàvers o restes mortals ................ ............. 48,30 

 11.2.2 ..... Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes .......... 27,80 

 11.3 .......... Embalsamar cadàvers ................ ................ ................... 97,10 

 11.4 .......... Tècniques de conservació ................ ................ ............. 49,30 

12 ................ Drets d'enterrament:  

 12.1 .......... Classe quarta ................ ................ ................ ................ 9,30 

 12.2 .......... Classe tercera ................ ................ ................ ............... 18,60 

 12.3 .......... Classe segona ................ ................ ................ .............. 46,70 

 12.4 .......... Classe primera ................ ................ ................ .............. 92,80 

 12.5 .......... Classe de luxe ................ ................ ................ .............. 149,40 

 12.6 .......... Enterrament religió islàmica ................ ................ ........... 133,40 

13 ................ D'altres serveis:  

 13.1........... Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per 
cada títol ................ ................ ................ ................ ...... 

 
6,60 

 13.2 .......... Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de 
sepultures, amb publicació d'anuncis oficials, per 
sepultura ................ ................ ................ ................ ...... 

 
 

22,50 
 13.3 .......... Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de 

concessió de drets funeraris, per cada una .................... 
 

24,10 

 
ARTICLE 7 
 
S'afegeix un apartat e) amb el redactat següent: 
 
En els casos de sol·licitud del servei, el titular i objecte del qual siguin coincidents amb 
un expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat 
l'ingrés, es prendrà com a data de sol·licitud la de la sol·licitud inicial, als efectes 
d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En conseqüència, s'exigiran els 
recàrrecs que, s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en aplicació de 
l'article 61.3 de la Llei General Tributària.  
 
 
 

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

 
ARTICLE 10 
 
Es modifica la redacció de l'apartat 1: 
 
Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article 
anterior s'incrementaran mitjançant l'aplicació de l'escala d'índexs següent, en funció 
de la situació física de l'establiment dins del terme municipal, i de la categoria o sector 
en què radiquin: 
 

Categoria fiscal del carrer, 
tram de carrer o zona particularitzada 

Índex aplicable 

 

Primera 2,18 

Segona 1,90 

Tercera 1,75 



 91 

 
Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren 
a l'annex únic a aquesta ordenança. 
 
Article 13 
 
Es modifica l'apartat 3, que passarà a tenir la redacció següent: 
 
3. En els casos de noves altes en què no sigui d'aplicació l'exempció pregada prevista 

a la lletra B) de l'article 5 d'aquesta ordenança, l'Ajuntament, prèvia denegació de 
l'exempció, practicarà la liquidació d'ingrés directe que correspongui. 

 
Article 14 
 
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir el redactat següent: 
 
2. L'efecte de la concessió dels beneficis fiscals comença a partir del primer dia del 

període impositiu següent a la data de sol·licitud. 
 
No obstant el que s'estableix a l'apartat anterior, quan al subjecte passiu se li notifiqui 
una liquidació en què no se li reconegui un benefici fiscal pregat en aquest impost, 
aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del corresponent 
benefici en tant la liquidació no sigui ferma. 
 
Apartat 1 sense modificació. 
 
S'afegeixen els carrers que s'especifiquen a la classificació dels carrers, trams de 
carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l'índex de 
situació: 
 
Carrer Josep Maria Planas ................ ................ ................ ................. 1a categoria 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE CONTROL I REGULACIÓ  DE 

L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM PÚBLIC 

 
Article 7 
 
1. Les quotes que s'hauran de satisfer per la taxa regulada a la present Ordenança 

seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 Permís d'abocament per cabals no superiors a 300 m3./dia .......... 123,00 

2 Permís d'abocament per cabals superiors a 300 m3./dia ............... 204,00 

3 Inspecció facultativa de l'activitat amb comprovació dintre de la 
claveguera de les anomalies, connexions i abocaments residuals 
a la xarxa ................ ................ ................ ................ ................ .... 

 
 

179,00 



 92 

4 Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la xarxa o per 
infraccions dels abocaments, sempre que es verifiqui l'anomalia o 
infracció ................ ................ ................ ................ ................ ...... 

 
 

40,80 

5 Peritatge sobre funcionament i comprovació de la qualitat dels 
afluents residuals de pretractaments o mesures correctives ......... 

 
155,00 

 
Les anteriors tarifes no inclouen l'anàlisi de laboratori de les mostres, el cost del qual, 
en cas de ser necessari, serà a càrrec dels interessats i el seu abonament es farà 
directament al laboratori homologat que les realitzi. 
 
Apartat 2 sense modificació. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 

ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS 

 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
   
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 
............... 

Parades i llocs de venda als mercats de la Plaça dels Infants, 
Plaça del Carme, Plaça Major i Puigmercadal: 

 

 1.1 ...... Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i similars, fins 
a dos m2, per any ................ ................ ................ ................ ....... 

 
35,20 

 1.2 ...... Per cada parada de més de dos m2, per m2 i any ................ ........ 23,00 

 1.3 ...... Per cada parada fixa per a la venda de planter, per m2 i any ........ 29,40 

2 ............ Quioscs, parades i altres instal·lacions similars de caràcter fix 
destinades a l'exercici de qualsevol tipus d'activitat, que siguin 
objecte de concessió administrativa, per m2 o fracció de 
superfície ocupada a l'any ................ ................ ................ ........... 

 
 
 

54,60 

3 ............ Parades i instal·lacions desmuntables per a  la venda d'articles de 
tota mena, espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de 
carrer de tota mena, situades al domini públic o en instal·lacions 
municipals amb motiu de fires i festes tradicionals, per dia: 

 

 3.1 ...... Tarifa mínima ................ ................ ................ ................ .............. 5,12 

 3.2 ...... A més, per m2 o fracció ................ ................ ................ ............... 0,345830 

 3.3 ...... Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, per 
dia ................ ................ ................ ................ ................ .............. 

 
 

85,50 

 3.4 ...... Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions de superfície superior als 4.000 
m2, per dia ................ ................ ................ ................ .................. 

 
 

106,70 

4 ............ Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no 
siguin objecte de concessió administrativa per no suposar 
alteració o transformació del domini públic. 

 

 4.1 ...... Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, per 
m2 o fracció de superfície ocupada i dia: 
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 4.1.a) Carrers de categoria especial: Plana de l'Om, Passeig de Pere III, 
Àngel Guimerà, Plaça Espanya, Born, Pl. Sant Domènec, Nou, 
Muralla del Carme, Muralla Sant Domènec, Cra de Vic (fins al C/. 
Sant Joan Bta de la Salle) i Cra de Cardona (fins a C/. Bruc) ........ 

 
 
 

4,023596 

 4.1.b) Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers II)  3,026009 

 4.1.c) Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal carrers 
II) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

 
1,529631 

 4.2 ...... Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els 
productes de les anomenades "castanyeres", per m2 o fracció de 
superfície ocupada al dia: 

 

 4.2.a) Carrers de categoria especial ................ ................ ................ ...... 0,305926 

 4.2.b) Carrers de 1a categoria ................ ................ ................ ............... 0,206167 

 4.2.c) Carrers de 2a i 3a categoria ................ ................ ................ ......... 0,159614 

 4.3 ...... Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat ................ ............. 15,20 

5 ........... Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de venda 
ambulant, situats en solars o en espais oberts del domini públic 
degudament delimitats, regulats pel RDL 1/1993, de 9 de març, 
amb dret a instal·lació en les dates variables autoritzades, per 
any: 

 

 5.1 ...... Carrers de categoria especial  

 5.1.1.. Parades fins a 2 m2 de superfície ................ ................ ................. 54,10 

 5.1.2.. Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció ............... 27,10 

 5.2 ...... Carrers de 1a categoria  

 5.2.1.. Parades fins a 2 m2 de superfície ................ ................ ................. 40,60 

 5.2.2.. Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció ............... 20,30 

 5.3 ...... Carrers de 2a i 3a categoria  

 5.3.1.. Parades fins a 2 m2 de superfície ................ ................ ................. 27,10 

 5.3.2.. Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció ............... 13,60 

6 ............ Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia ................ ................. 170,00 

7 ............ Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del 
municipi, per vehicle i any ................ ................ ................ ............ 

 
170,00 

8 ............ Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de publicitat de 
tot tipus, en vehicles de motor i en carruatges, per dia: 

 

 8.a) .... Activitats de caràcter lucratiu ................ ................ ................ ....... 50,70 

 8.b) .... Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i culturals 
sense ànim de lucre ................ ................ ................ ................ .... 

 
5,07 

9 ............ Reserva del dret d'antiguitat a l'elecció de lloc de les fires i festes 
tradicionals, tributarà el 50% de la quota que resulti de l'aplicació 
de l'epígraf  3. 

 

10 .......... Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les 
instal·lacions firals, per kw i dia de potència contractada ............... 

 
3,26 

 
Article 11 
 
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de 

reposició següents: 
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Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del 
domini públic motivat per la realització d'espectacles ambulants, com són els 
circs, teatres i similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col.locats 
a les parets de les edificacions del terme municipal), per hora de treball d'un 
empleat de neteja ................ ................ ................ ................ ................ ....... 

          
 
 
 

23,70 €  

 
Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament.  
 
En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a què fa 
referència l’epígraf 3 de les tarifes de l’article 5, la quantia de la garantia 
serà, per cada llicència o autorització, de ................ ................ ................ ..... 

        
 

620,00 €  

 
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 

CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES 
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS 

 
Article 2 
 
Es suprimeix l'apartat b), i la l'apartat a) queda sense modificació. 
 
Article 5 
 
1. La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Ocupació del domini públic  

 1.1 ............ Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants  

 1.1.1 ....... Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions 
semblants, per m2 o fracció al mes 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies .............. ............ 

 
3,957090 

 1.1.2 ....... Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o 
instal·lacions semblants, per m2 o fracció al dia 
....................... 

 
0,219838 

 1.2 ............ Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, 
eines o qualsevol element d’obra, es trobin encerclats o 
dispersos al domini públic, per m2 de superfície ocupada o 
fracció i dia ................ ................ ................ .............. ............ 

 
 
 

0,312576 
 1.3 ............ Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir 

de suport per calçar edificis 
 

 1.3.1 ....... Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per 
cada element i mes. 

 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies............................ 

 
13,201384 
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 1.3.2 ....... Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per 
cada element i dia ................ ................ ................ ................ 

 
 

0,733410 

 1.4 ............ Amb grues d’obres o instal·lacions semblants  

 1.4.1 ....... Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions 
semblants, per m2 o fracció al mes 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies............................ 

 
5,287204 

 1.4.2 ....... Ocupació del domini públic amb grues d’obres o 
instal·lacions semblants, per m2 o fracció al dia .................... 

 
0,293734 

 1.5 ............ Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del 
transport, dipòsit de materials o recollida de runes de 
qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres, 
construccions o instal·lacions de tot tipus 

 

 1.5.1 ....... Ocupació del domini públic amb contenidors i altres 
elements auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de 
materials o recollida de runes de qualsevol mena, 
procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o 
instal·lacions de tot tipus, per mes 

 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 10 dies. 

 

 1.5.1.1... Carrers de primera categoria ................ ................ ................ 70,00 

 1.5.1.2... Carrers de segona categoria ................ ................ ................ 56,00 

 1.5.1.3... Carrers de tercera categoria ................ ................ ................ 47,00 

 1.5.2 ....... Ocupació del domini públic amb contenidors i altres 
elements auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de 
materials o recollida de runes de qualsevol mena, 
procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o 
instal·lacions de tot tipus, per dia 

 

 1.5.2.1... Carrers de primera categoria ................ ................ ................ 7,00 

 1.5.2.2... Carrers de segona categoria ................ ................ ................ 5,60 

 1.5.2.3... Carrers de tercera categoria ................ ................ ................ 4,70 

 1.5.3 ....... Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics 
d’un metre cúbic de capacitat, per dia ................ ................ .. 

 
1,40 

 1.6 ............ Ocupació del domini públic amb taulons, tanques, palets o 
qualsevol altre element d'obra amb la finalitat de reserva 
eventual d’aparcament davant d’obres, per ml i mes 

 

 1.6.1........ Carrers de primera categoria ................ ................ ................ 10,408144 

 1.6.2 ....... Carrers de segona categoria ................ ................ ................ 8,678996 

 1.6.3 ....... Carrers de tercera categoria ................ ................ ................ 6,916594 

 1.7 ............ Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no 
inclòs a la resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o 
fracció i dia ................ ................ ................ ................ .......... 

 
 

0,219468 
2 .................. Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació del domini 

públic municipal, excepte quan aquest es realitzi per mitjà de 
contenidors o altres elements auxiliars o complementaris del 
transport i suposi el pagament de la tarifa de l'epígraf 1.5 
d'aquest article ................ ................ ................ ..................... 

 
 
 
 

15,90 

 



 96 

2. Quan algun dels elements o aprofitaments a què es refereixen els epígrafs anteriors 
estiguessin instal.lats i situats a l'interior de la superfície delimitada per tanques, 
només serà d'aplicació la tarifa de l'epígraf 1.1. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES 

RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES 
EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER 

APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
TOTA MENA. 

 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida 
de vehicles dels edificis i terrenys. 

 

 1.1 ............ Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció de 
reserva i any: 

 

 1.1.a) ...... Carrers de 1a. categoria ................ ................ ................ ........ 40,60 

 1.1.b) ...... Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 34,50 

 1.1.c) ...... Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ........ 28,50 

 1.2 ............ Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal o 
fracció i any: 

 

 1.2.a) ...... Carrers de 1a. categoria ................ ................ ................ ........ 25,30 

 1.2.b) ...... Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 21,50 

 1.2.c) ...... Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ....... 17,80 

 1.3 ............ Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per 
cada metre lineal o fracció i any: 

 

 1.3.a) ...... Carrers de 1a. categoria ................ ................ ................ ........ 19,00 

 1.3.b) ...... Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 16,20 

 1.3.c) ...... Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ........ 13,40 

 1.4 ............ Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs 
anteriors, en funció del nombre de places d'aparcament dels 
locals i immobles que gaudeixen de la reserva: 

 

 Capacitat  

 fins a 10 vehicles ................ ................ ................ .................... 1,00 

 d'11 a 25 vehicles ................ ................ ................ .................. 1,25 

 de 26  a 50 vehicles ................ ................ ................ ............... 1,50 

 de 51 a 75 vehicles ................ ................ ................ ................ 1,75 

 de 76 a 100 vehicles ................ ................ ................ .............. 2,00 

 de més de 100 vehicles ................ ................ ................ ......... 2,50 

 1.5 ............ Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament .............. 5,15 

2 .................. Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per 
reserves d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de 
mercaderies; com a principi o final de línia de serveis regulars 
interurbans de transport col·lectiu de viatgers, serveis 
discrecionals d’excursions i d’agències de turisme o similars, i 
els aparcaments concedits a hotels i entitats, per any: 
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 2.1 ............ Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit 
hores: 

 

 2.1.a) ..... Carrers de 1a. Categoria ................ ................ ................ ........ 178,20 

 2.1.b) ..... Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 148,30 

 2.1.c) ..... Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ........ 118,50 

 2.2 ............ Reserves permanents entre quatre i vuit hores:  

 2.2.a) ..... Carrers de 1a. categoria ................ ................ ................ ........ 104,50 

 2.2.b) ..... Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 89,60 

 2.2.c) ..... Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ........ 73,60 

 2.3 ............ Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a 
màxim: 

 

 2.3.a) ...... Carrers de 1a. categoria ................ ................ ................ ........ 56,40 

 2.3.b) ...... Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 48,00 

 2.3.c) ...... Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ........ 39,70 

3 .................. La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant 
d'obres de construcció, reforma o enderrocament d'immobles, 
satisfarà la tarifa corresponent a l'epígraf 2 per cada metre 
lineal o fracció de calçada afectada, dividida per mesos. 

 

4 .................. Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega de 
mercaderies o altres motius, de caràcter no permanent, 
provocades per necessitats ocasionals, per metre lineal o 
fracció de calçada afectada per reserva i dia, qualsevol que 
sigui el nombre d'hores autoritzat:  

 

 4.a) ........ Carrers de 1a. categoria 2,726734 

 4.b) ........ Carrers de 2a. categoria 2,227942 

 4.c) ........ Carrers de 3a. categoria 1,928666 

5 .................. Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el 
tancament provisional de la circulació d'una via pública, 
s'aplicaran les tarifes de l'epígraf 4 a la longitud del tram de 
carrers objecte del tancament, amb els següents coeficients 
correctors, en funció de la durada del tancament: 

 

 Fins a 2 hores ................ ................ ................ ................ ....... 0,25 

 De més de 2 a 4 hores ................ ................ ................ ........... 0,50 

 De més de 4 a 8 hores ................ ................ ................ ........... 0,75 

 Més de 8 hores ................ ................ ................ ................ ..... 1,00 

6 .................. Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de 
reserva d'aparcament ................ ................ ................ ............ 

 
17,00 

   

   

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20, 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, 

CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, per  
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dia: 

 1.a) ........... Per cada taula ........................................................................ 1,429874 

 1.b) ........... Per cada cadira ....................................................................... 0,266023 

2 .................. Aprofitaments temporals autoritzats per períodes mensuals, 
per mes: 

 

 2.a) ........... Per cada taula ......................................................................... 6,949847 

 2.b) ........... Per cada cadira ...................................................................... 1,895412 

3 .................. Aprofitaments autoritzats per anys naturals, o per la 
temporada anual en què en sigui susceptible la utilització o 
aprofitament: 

 

 3.a) ........... Per taula amb quatre cadires ................ ................ ................ 24,440849 

 3.b) ........... Per cada cadira ................ ................ ................ .................... 8,512731 

4 .................. Taulats, empostissats i tribunes, per m2 de superfície 
ocupada i dia ................ ................ ................ ................ ...... 

 
0,465540 

5 .................. Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació 
del domini públic municipal amb els elements assenyalats 
als epígrafs anteriors ................ ................ ................ ........... 

 
 

16,00 

6 .................. A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents 
coeficients correctors en funció de la via pública on tinguin 
lloc l'aprofitament: 

 

 6.a) ........... Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III 
(entre Sant Domènec i Àngel Guimerà) ................ ................. 

 
1,50 

 6.b) ........... Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 
11 de Setembre ................ ................ ................ ................... 

 
1,30 

 6.c) ........... Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i 
Bonavista) ................ ................ ................ ................ ........... 

 
1,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE 
L’OBERTURA DE RASES, FOSSES O EXCAVACIONS I PER QUALSEVOL 

REMOGUDA DEL PAVIMENT O LES VORERES 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Per metre lineal de cata, rasa, fossa o excavació, quan 
l'amplada no passi d'un metre. 

 

 1.1 ............ Carrers de 1a. categoria ................ ................ ................ ........ 43,10 

 1.2 ............ Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 21,40 

 1.3 ............ Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ........ 10,80 
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2 .................. Quan l'amplada de la cata, rasa, fossa o excavació passi d'un 
metre, les tarifes de l'epígraf anterior s'incrementaran en un 
100 per 100. 

 

3 .................. Tarifa mínima per cada obertura o excavació ................ .......... 107,80 

 
Article 9 
 
2. a quantia del dipòsit previ es determinarà d'acord amb els costos unitaris de 

reposició següents: 
 
Costos unitaris de reconstrucció o reparació del paviment de les calçades i voreres, 
per m2 de superfície: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Sòl estabilitzat primari ................ ................ ................ ............ 77,90 

2 .................. Paviments continus ................ ................ ................ ................ 177,20 

3 .................. Paviments llosetes ................ ................ ................ ................. 168,60 

 
Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d'aval bancari a favor de 
l'Ajuntament. 
 
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I 
D’ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O 

ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres 
instal·lacions semblants que no tinguin la consideració de 
construccions de naturalesa urbana als efectes de l'Impost 
sobre Béns Immobles. 

 

 1.1 ............ Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte 
d'aprofitament i any ................ ................ ................ .............. 

 
2,527217 

 1.2 ............ Tarifa mínima, per cada element i any ................ ................ . 10,10 

2 .................. Per m2 de superfície d'exposició o exhibició d'aparador, 
portada o vitrina, situats al sòl o volada del domini públic 
municipal, calculada multiplicant la base o el perímetre 
poligonal per la seva alçada, a l'any ................ ...................... 

 
 
 

18,355577 
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3 .................. Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o 
volada del domini públic municipal que serveixin de suport 
físic de rètols, anuncis i cartells publicitaris de qualsevol 
tipus d'activitat, establiment o producte, per m2 o fracció de 
superfície d'exposició o exhibició i any ................ .................. 

 
 
 
 

19,552680 

4 .................. Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o 
en altres instal·lacions similars, per cada cartell i dia: 

 

 4.1 ............ Activitats econòmiques ................ ................ ................ ........ 0,472190 

 4.2 ............ Activitats promogudes per entitats culturals, esportives i 
socials, sense ànim de lucre ................ ................ ................. 

 
0,047219 

5 .................. Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o 
volada del domini públic municipal, com reflectors 
lluminosos, aparells d'aire condicionat o altres tipus 
d'elements no compresos als apartats anteriors. 

 

 5.1 ............ Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic 
objecte d'aprofitament i any ................ ................ .................. 

 
10,10 

 5.2 ............ Tarifa mínima per cada element i any ................ ................... 25,50 

6 .................. Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia:  

 6.1 ............ Activitats promogudes per entitats culturals, esportives i 
socials, sense ànim de lucre ................ ................ ................. 

 
0,412335 

 6.2 ............ Activitats econòmiques i altres ................ ................ ............. 4,123354 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC 

MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, 
DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA 

AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any .............. 0,399034 

2 .................. Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada 
a la conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any ......................... 

 
0,472190 

3 .................. Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre 
cúbic, que inclourà la gruixària del mur, de la solera i del 
sostre, a l'any ................ ................ ................ ................ ........ 

 
 

3,957090 

4 .................. Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any ........ 166,00 

5 .................. Aparells recreatius o de venda automàtica accionats per 
monedes, per unitat a l'any ................ ................ ..................... 

 
166,00 

6 .................. Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a 
l'any ................ ................ ................ ................ ....................... 

 
79,00 

7 .................. Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any ..................... 4,056849 

8 .................. Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres 
similars, situades en sòl o en la volada del domini públic 
municipal: 
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 Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic 
ocupada materialment per les instal·lacions, més la superfície 
d’afectació, influència o restricció de l'ús públic. 

 

 8.a ............ Carrers de 1a. categoria ................ ................ ................ ........ 52,50 

 8.b ............ Carrers de 2a. categoria ................ ................ ................ ........ 26,60 

 8.c ............ Carrers de 3a. categoria ................ ................ ................ ........ 10,60 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, DERIVATS DE 

L’EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Per m3 o fracció d'extracció de sorra ................ ................ ...... 0,465540 

2 .................. Per m3 o fracció d'extracció de grava o pedra ................ ......... 0,571950 

3 .................. Per m3 o fracció d'extracció d'altres materials ................ ......... 0,465540 

4 .................. Tarifa mínima per cada acte d'extracció ................ .................. 35,60 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Article 5 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal 
per a la construcció de sepultures, per pam quadrat .............. 

 
10,004717 

   
2 .................. Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, 

per un termini de 5 anys, per cada període anual o fracció: 
 

   
2.1 ............... Seccions Verge de l'Alba   

 2.1.1 ....... Nínxols de cantonada  

 2.1.1.1... Nínxols de primera filera dobles ................ ................ ........... 276,00 

 2.1.1.2... Nínxols de primera filera ................ ................ ................ ...... 139,00 

 2.1.1.3... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 136,00 

 2.1.1.4... Nínxols de tercera filera ................ ................ ........................ 119,00 

 2.1.1.5... Nínxols de quarta filera ................ ................ ................ ........ 69,30 

 2.1.1.6... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 41,70 

   
 2.1.2 ...... Nínxols de columna  

 2.1.2.1... Nínxols de primera filera-dobles ................ ................ ........... 249,00 

 2.1.2.2... Nínxols de primera filera ................ ................ ................ ...... 127,00 

 2.1.2.3... Nínxols de segona filera ................ ................ ................ ...... 125,00 
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 2.1.2.4... Nínxols de tercera filera ................ ................ ........................ 108,00 

 2.1.2.5... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 62,70 

 2.1.2.6... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 38,00 

   
 2.1.3 ...... Nínxols normals  

 2.1.3.1... Nínxols de primera filera dobles ................ ................ ........... 231,00 

 2.1.3.2... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 115,00 

 2.1.3.3... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 113,00 

 2.1.3.4... Nínxols de tercera filera ................ ................ ................ ....... 99,20 

 2.1.3.5... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 57,40 

 2.1.3.6... Nínxols de cinquena filera ................ ................ ................ ... 34,50 

   
2.2 ............... Secció Verge de Montserrat B-Sant Ignasi (141 al  240)   

 2.2.1 ......  Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 164,00 

 2.2.2 ......  Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 147,00 

 2.2.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 122,00 

 2.2.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 105,70 

 2.2.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 81,10 

   
2.3 ............... Urnes cineràries de la Secció Verge de Montserrat B   

 2.3.1 ....... De primera filera ................ ................ ................ .................. 64,70 

 2.3.2 ....... De segona filera ................ ................ ................ .................. 58,40 

 2.3.3 ....... De tercera filera ................ ................ ................ .................. 48,60 

   
2.4 ............... Secció Verge del Carme  

 2.4.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 100,30 

 2.4.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 111,00 

 2.4.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 83,20 

 2.4.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 72,50 

 2.4.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 55,50 

   
2.5 ............... Secció Verge de Núria  

 2.5.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 101,40 

 2.5.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 90,70 

 2.5.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 74,70 

 2.5.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 65,40 

 2.5.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 50,40 

   
2.6 ............... Secció Sant Pau   

 2.6.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 65,40 

 2.6.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 95,00 

 2.6.3 ....... Nínxols de tercera filera  ................ ................ ...................... 82,20 

 2.6.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 49,40 

 2.6.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 28,50 

 2.6.6 ....... Nínxols de sisena filera ................ ................ ........................ 16,40 

 
2.7 ............... Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant 

Ramon, Sant Carles, Sant Jaume i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)  

 2.7.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 24,60 

 2.7.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 24,00 

 2.7.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ........................ 23,20 

 2.7.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 22,60 
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 2.7.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 21,60 

 2.7.6 ....... Nínxols de sisena filera ................ ................ ........................ 21,00 

   
2.8 ............... Secció Santa Clara  

 2.8.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 127,00 

 2.8.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 114,00 

 2.8.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 95,00 

 2.8.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 82,20 

 2.8.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 63,60 

   
2.9 ............... Secció de Sant Andreu  

 2.9.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 107,90 

 2.9.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 97,10 

 2.9.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 81,00 

 2.9.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ........................ 70,10 

 2.9.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 54,00 

   
2.10 ............. Altres nínxols ....................................................................... 27,00 

   
2.11 ............. Sepultures Cementiri islàmic  

 2.11.1 ..... Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 5 
anys, per any ................ ................ ................ ....................... 

 
99,50 

   
3 .................. Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un 

termini de 50 anys 

   
3.1 ............... Secció de Sant Pau  

 3.1.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 814,00 

 3.1.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 1.174,00 

 3.1.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 1.020,00 

 3.1.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ........................ 614,00 

 3.1.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 358,00 

 3.1.6 ....... Nínxols de sisena filera ................ ................ ........................ 205,00 

   
3.2 ............... Secció Verge de l'Alba  

 3.2.1 ....... Nínxols de cantonada:  

 3.2.1.1... Dobles, filera 1a ................ ................ ................ ................... 3.435,00 

 3.2.1.2... Filera 1a simples ................ ................ ................ .................. 1.735,00 

 3.2.1.3... Filera 2a simples ................ ................ ................ .................. 1.701,00 

 3.2.1.4... Filera 3a simples ................ ................ ................ .................. 1.481,00 

 3.2.1.5... Filera 4a simples ................ ................ ................ .................. 867,00 

 3.2.1.6... Filera 5a simples ................ ................ ................ .................. 516,00 

   
 3.2.2 ....... Nínxols de columna:  

 3.2.2.1... Dobles, filera 1a ................ ................ ................ ................... 3.135,00 

 3.2.2.2... Filera 1a simples ................ ................ ................ .................. 1.568,00 

 3.2.2.3... Filera 2a simples ................ ................ ................ .................. 1.547,00 

 3.2.2.4... Filera 3a simples ................ ................ ................ .................. 1.340,00 

 3.2.2.5... Filera 4a simples ................ ................ ................ .................. 780,00 

 3.2.2.6... Filera 5a simples ................ ................ ................ .................. 474,00 

   
 3.2.3 ...... Nínxols normals:  
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 3.2.3.1... Dobles, filera 1a ............... ................ ................ .................... 2.869,00 

 3.2.3.2... Filera 1a simples ................ ................ ................ .................. 1.434,00 

 3.2.3.3... Filera 2a simples ................ ................ ................ .................. 1.414,00 

 3.2.3.4... Filera 3a simples ................ ................ ................ .................. 1.221,00 

 3.2.3.5... Filera 4a simples ................ ................ ................ .................. 714,00 

 3.2.3.6... Filera 5a simples ................ ................ ................ .................. 426,00 

   
3.3 ............... Secció Sant Ignasi (núm. 141 a 240) i Verge de Montserrat B 

 3.3.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 2.034,00 

 3.3.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 1.817,00 

 3.3.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 1.517,00 

 3.3.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ........................ 1.316,00 

 3.3.5 ....... Nínxols de cinquena filera (V Montserrat) ................ ............ 1.014,00 

   
3.4 ............... Secció Verge de Núria  

 3.4.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 1.254,00 

 3.4.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 1.127,00 

 3.4.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 940,00 

 3.4.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ........................ 814,00 

 3.4.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 630,00 

   
3.5 ............... Urnes cineràries Verge de Montserrat B  

 3.5.1 ....... De primera filera ................ ................ ................ .................. 818,00 

 3.5.2 ....... De segona filera ................ ................ ................ .................. 735,00 

 3.5.3 ....... De tercera filera  ................ ................ ................ .................. 612,00 

   
3.6 ............... Secció Verge del Carme  

 3.6.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 1.252,00 

 3.6.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 1.394,00 

 3.6.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 1.045,00 

 3.6.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 907,00 

 3.6.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 699,00 

   
3.7 ............... Seccions de Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant 

Ramon, Sant Jaume i Sant Carles ..................................... 
 

346,00 

   
3.8 ............... Secció Santa Clara  

 3.8.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 1.889,00 

 3.8.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 1.430,00 

 3.8.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ........................ 1.192,00 

 3.8.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ......................... 1.033,00 

 3.8.5 ....... Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 794,00 

   
3.9 ............... Secció Sant Andreu  

 3.9.1 ....... Nínxols de primera filera ................ ................ ....................... 1.617,00 

 3.9.2 ....... Nínxols de segona filera ................ ................ ....................... 1.455,00 

 3.9.3 ....... Nínxols de tercera filera ................ ................ ....................... 1.212,00 

 3.9.4 ....... Nínxols de quarta filera ................ ................ ........................ 1.051,00 

 3.9.5 .......  Nínxols de cinquena filera ................ ................ .................... 809,00 

   
3.10 ............. Altres nínxols ........................................................................ 346,00 
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3.11 ............. Sepultures Cementiri Islàmic  

 3.11.1 ..... Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 50 
anys ................ ................ ................ ................ .................... 

 
1.244,00 

 
L'epígraf 3.11.2 passa a ser l'epígraf 2.11.1 
 
Article 12 
 
S'introdueix un nou apartat e), amb la redacció següent: 
 
En els casos de sol·licitud d'una concessió, el titular i objecte de la qual siguin 
coincidents amb un expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no 
haver-se efectuat l'ingrés, es prendrà com a data de sol·licitud la de la sol·licitud inicial, 
als efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En conseqüència, 
s'exigiran els recàrrecs que, s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en 
aplicació de l'article 61.3 de la Llei General Tributària.  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS 
MUNICIPALS 

 
Article 2 
 
Es suprimeix la lletra b), i es renumera la resta  
 
Article 5 
 
1. a tarifa a aplicar serà la següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Sala Ciutat (sala gran), per acte o sessió:  

 1.1 ............ Tarifa normal ................ ................ ................ .......................... 400,00 

 1.2 ............ Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals ................ 200,00 

 1.3 ............ Tarifa reduïda per entitats sense finalitat lucrativa .................... 100,00 

 1.4 ............ Tarifa per sessions cinematogràfiques ................ .................... 100,00 

 1.5 ............ Tarifa per sessions d'assaig sense públic ................ ................ 100,00 

   
3 .................. Teatre Conservatori, per acte o sessió:  

 3.1 ............ Tarifa normal ................ ................ ................ .......................... 800,00 

 3.2 ............ Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals ................ 400,00 

 3.3 ............ Tarifa reduïda per entitats sense finalitat lucrativa .................... 200,00 

 3.4 ............ Tarifa per sessions d'assaig sense públic ................ ................ 100,00 

   
4 .................. Pavelló del Pujolet:  

 4.1 ............ Tarifa normal, per hora: (activitats puntuals)  

 4.1.1 ...... Tota la pista:  

 4.1.1.a).. Amb llum ................ ................ ................ ................ ............. 21,50 

 4.1.1.b).. Sense llum ................ ................ ................ ........................... 16,00 

 4.1.2 ....... 1/3 de la pista:  

 4.1.2.a).. Amb llum ................ ................ ................ ................ ............. 13,50 

 4.1.2.b).. Sense llum ................ ................ ................ ........................... 7,05 
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 4.2 ............ Tarifa reduïda, per hora: (activitats temporada)  

 4.2.1 ....... Tota la pista:  

 4.2.1.a).. Amb llum ................ ................ ................ ................ ............. 14,70 

 4.2.1.b).. Sense llum ................ ................ ................ ................ .......... 9,60 

 4.2.2 ....... 1/3 de la pista:  

 4.2.2.a).. Amb llum ................ ................ ................ ................ ............. 7,35 

 4.2.2.b).. Sense llum ................ ................ ................ ........................... 4,15 

 4.3 ............ Tarifa especial, per hora: (centres ensenyament)  

 4.3.1 ....... Tota la pista:  

 4.3.1.a).. Amb llum ................ ................ ................ .............................. 10,90 

 4.3.1.b).. Sense llum ................ ................ ................ ........................... GRATUÏT 

 4.3.2 ....... 1/3 de la pista:  

 4.3.2.a).. Amb llum ................ ................ ................ .............................. 6,10 

 4.3.2.b).. Sense llum ................ ................ ................ ........................... GRATUÏT 

 4.4 ............ Utilització de tot l'espai, per activitats o manifestacions 
esportives de caràcter lucratiu, per sessió diària .................. 

 
642,00 

 4.5 ............ Utilització de tot l'espai, per espectacles o activitats 
lucratives, no esportives, per sessió diària ............................. 

 
1.604,00 

 4.6 ............ Utilització de tot el Pavelló per activitats esportives no 
lucratives, per sessió diària ................ ................ .................. 

 
217,00 

 4.7 ............ Utilització de tot el Pavelló per activitats no esportives no 
lucratives, per sessió diària ................ ................ .................. 

 
423,00 

 4.8 ............ Pista poliesportiva, per hora:  

 4.8.1 ....... Amb llum, tarifa normal (activitats puntuals) ........................... 14,70 

 4.8.2 ....... Amb llum, tarifa reduïda (activitats temporada) ...................... 7,55 

 4.8.3 ....... Amb llum, tarifa especial (centres ensenyament) .................. GRATUÏT 

 4.8.4 ....... Sense llum, amb utilització dels vestidors del Pavelló. tarifa 
normal ................ ................ ................ ................ ................. 

 
3,85 

 4.8.5 ....... Sense llum amb utilització dels vestidors del Pavelló. Tarifa 
especial (centres ensenyament) ................ ................ ........... 

 
GRATUÏT 

 4.8.6 ....... Sense llum i sense utilització dels vestidors del Pavelló ........ GRATUÏT 

 
5 .................. Pavelló Vell del Congost:  

 5.1 ............ Tarifa normal, per hora (activitats puntuals) ............ .............. 17,90 

 5.2 ............ Tarifa reduïda, per hora (activitats temporada) ............ ......... 10,90 

 5.3 ............ Tarifa especial, per hora (entitats amb conveni amb 
l’Ajuntament ............ ............ ............ ............ ............ ........... 

 
GRATUÏT 

 5.4 ............ Utilització de tot el pavelló, per dia, per activitats esportives 
lucratives ............ ............ ............ ............ ............ ................ 

 
423,00 

 5.5 ............ Utilització de tot el Pavelló, per dia, per activitats no 
esportives lucratives ............ ............ ............ ............ ........... 

 
1.604,00 

 5.6 ............ Utilització de tot el Pavelló, per activitats esportives no 
lucratives ............ ............ ............ ............ ............ ................ 

 
179,00 

 5.7 ............ Utilització de tot el Pavelló, per activitats no esportives no 
lucratives ............ ............ ............ ............ ............ ................ 

 
359,00 

 5.8 ............ Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural  

 5.8.1 ....... Tarifa normal ............ ............ ............ ............ ............ .......... 1.282,00 

 5.8.2 ....... Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal 
d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament ............ ............ ........... 

 
577,00 

 5.8.3 ....... Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la 
programació estable municipal ............ ............ ..................... 

 
GRATUÏT 
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6 .................. Nou Pavelló del Congost:  

 6.1 ............ Tarifa normal, per hora: (activitats puntuals)  

 6.1.1 ....... Tota la pista:  

 6.1.1.a).. Amb llum ............ ............ ............ ............ ............ ................ 46,20 

 6.1.1.b).. Sense llum ............ ............ ............ ............ ............ ............. 36,10 

 6.1.2 ....... 1/3 de la pista:  

 6.1.2.a).. Amb llum ............ ............ ............ ............ ............ ................ 24,90 

 6.1.2.b).. Sense llum ............ ............ ............ ............ ............ ............. 17,90 

 6.2 ............ Tarifa reduïda, per hora:  

 6.2.1 ....... Tota la pista:  

 6.2.1.a).. Amb llum ............ ............ ............ ............ ............ ................ 24,90 

 6.2.1.b).. Sense llum ............ ............ ............ ............ ............ ............. 17,90 

 6.2.2 ....... 1/3 de la pista:  

 6.2.2.a).. Amb llum ............ ............ ............ ............ ............ ................ 13,50 

 6.2.2.b).. Sense llum ............ ............ ............ ............ ............ ............. 10,25 

 6.3 ............ Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives lucratives ............ ............ ............ ............ ........... 

 
2.084,00 

 6.4 ............ Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives no lucratives ............ ............ ............ ............ ...... 

 
398,00 

 6.5 ............ Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
no esportives  lucratives ............ ............ ............ .................. 

 
4.169,00 

 6.6 ............ Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
no esportives no lucratives ............ ............ ............ .............. 

 
814,00 

 6.7 ............ Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural  

 6.7.1 ....... Tarifa normal ............ ............ ............ ............ ............ .......... 4.169,00 

 6.7.2 ....... Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal 
d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament per actes amb entrada 
gratuïta ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... 

 
 

814,00 

 6.7.3 ....... Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la 
programació estable municipal ............ ............ ............ ........ 

 
GRATUÏT 

 
7 .................. Utilització d'entarimats, per m2 o fracció de tauler i dia:  

 7.1 ............ Tarifa normal ............ ............ ............ ............ ............ .......... 7,375272 

 7.2 ............ Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre ............ .... 0,737527 

 7.3 ............ Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb l’Ajuntament GRATUÏT 

 
8 .................. Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost:  

 8.1 ............ Camp de futbol de terra, per hora:  

 8.1.1 ....... Tarifa normal. Amb llum ............ ............ ............ ............ ...... 10,25 

 8.1.2 ....... Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels nous 
vestidors del Congost ............ ............ ............ ............ ......... 

 
3,55 

 8.1.3 ....... Tarifa especial. Amb llum ............ ............ ............ ............ ... GRATUÏT 

 8.1.4 ....... Sense llum i sense utilització de vestidors ............ ............ ... GRATUÏT 

 8.2 ............ Pista poliesportiva, per hora:  

 8.2.1 ....... Amb llum i amb utilització dels vestidors ............ ............ ...... 6,75 

 8.2.2 ....... Sense llum i amb utilització dels vestidors ............ ................ 3,55 

 8.2.3 ....... Sense llum i sense utilització dels vestidors ............ .............. GRATUÏT 

 8.3 ............ Utilització de tot l'estadi, per concert o espectacle cultural  

 8.3.1 ....... Tarifa normal  
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 8.3.2 ....... Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal 
d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament per actes amb entrada 
gratuïta ............ ............ ............ ............ ............ ................... 

 
 

4.169,00 

 8.3.3 ....... Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la 
programació estable municipal ............ ............ ............ ........ 

 
814,00 

 
9 .................. Utilització de les diferents instal·lacions dels centres cívics 

municipals, per a activitats i/o iniciatives que suposin pagament 
d'entrada i/o inscripció 

 9.1 ............ En horari habitual de funcionament: de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores, per sessió (cada 2 hores 
o fracció) ............ ............ ............ ............ ............ ................ 

 
 

GRATUÏT 
 9.1.1 ....... Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament 

de Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció) ............. 
 

GRATUÏT 

 9.1.2 ....... Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió 
(cada dues hores o fracció) ............ ............ ............ ............. 

 
GRATUÏT 

 9.1.3 ....... Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 
fracció) ............ ............ ............ ............ ............ ................... 

 
27,30 

 9.2 ............ En horari extraordinari: fora de l'horari habitual, dissabtes, 
diumenges i festius 

 

 9.2.1 ....... Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni  amb l'Ajuntament 
de Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció) ............. 

 
GRATUÏT 

 9.2.2 ....... Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió 
(cada dues hores o fracció) ............ ............ ............ ............ 

 
41,10 

 9.2.3 ....... Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 
fracció) ............ ............ ............ ............ ............ ................... 

 
82,20 

 
11 ................ Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o 

sessió 

 11.1 .......... Tarifa normal ............ ............ ............ ............ ............ .......... 232,00 

 11.2 .......... Tarifa especial  ............ ............ ............ ............ ............ ...... 155,00 

 11.3 .......... Tarifa reduïda ............ ............ ............ ............ ............ ........ 77,30 

 11.4 .......... Centres d'ensenyament públic i concertat ............ ................. GRATUÏT 

 11.5 .......... Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció .......... 25,80 

 
12 ................ Sala polivalent del Casal La Kampana  

 12.1 .......... Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció ............ .......... 25,80 

 12.2 .......... Tarifa especial, per sessió ............ ............ ............ ............... GRATUÏT 

 
S'afegeixen els epígrafs 1.5 i 3.4 i es suprimeix l'epígraf 2  
 
Apartats  2 i 3 sense modificació.  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I 

IMPRESOS 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 
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1................... Cartografia impresa  

   

 1.1 ............ Sèrie de cartografia cadastral  

 Illes  

 Referències d'illa  

 Parcel·les  

 Referències de parcel·la  

 Subparcel·les  

 Referències de subparcel·la  

 Noms de carrer  

 Números de policia  

 Límit del terme municipal  

 Vies de comunicació  

 Texts de Vies de comunicació  

 Hidrografia  

 Texts d'hidrografia  

 Edificacions de rústica  

 Texts de paratges  

 Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)  

 1.1.1 ....... Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) ............ ................ 6,70 

 1.1.2 ....... Format A0 (Escala 1:10000) ............ ............ ............ .............. 9,90 

   

 1.2 ............ Sèrie de cartografia topogràfica  

 Illes  

 Parcel·les  

 Subparcel·les  

 Referències de subparcel·la  

 Noms de carrer  

 Números de policia  

 Límit del terme municipal  

 Vies de comunicació  

 Texts de Vies de comunicació  

 Hidrografia  

 Texts d'hidrografia  

 Edificacions de rústica  

 Zones arbrades i marges  

 Texts de paratges  

 Corbes de nivell  

 Cotes altimètriques  

 Línies elèctriques  

 Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)  

 Preus d'ambdues sèries:  

 1.2.1 ....... Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) ............ ................ 6,70 

 1.2.2 ....... Format A0 (Escala 1:10000) ............ ............ ............ ............ . 9,90 

   

 1.3 ............ Còpies de plànols existents (inclou Pla General)  

 1.3.1 ....... Format A4 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 0,17 

 1.3.2 ....... Format A3 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 0,26 

 1.3.3 ....... Format A2 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 4,80 

 1.3.4 ....... Format A1 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 4,80 
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 1.3.5 ....... Format A0 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ... 6,70 

   

 1.4 ............ Plotejat de cartografia temàtica existent, ortofotos amb 
toponímia i aixecaments taquimètrics existents 

 

 1.4.1 ....... Format A4 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 6,70 

 1.4.2 ....... Format A3 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 9,90 

 1.4.3 ....... Format A2 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 13,40 

 1.4.4 ....... Format A1 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 20,00 

 1.4.5 ...... Format A0 ............ ............ ............ ............ ............ ................ 32,20 

   

 1.5 ............ Fitxes i cèdules  

 1.5.1 ....... Fitxa urbanística ............ ............ ............ ............ ............ ....... 6,70 

 1.5.2 ....... Cèdula cadastral ............ ............ ............ ............ ................... 3,20 

   

2 .................. Cartografia en format digital  

   

 2.1 ............ Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF) ......... 48,30 

 2.2 ............ Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full són 
segons la divisió de fulls 1:500 de l'Ajuntament) 

 

 2.2.1 ....... Per full  

 2.2.1.1... Illes i referències d'illa ............ ............ ............ ............ ........... 0,80 

 2.2.1.2... Parcel·les i referències de parcel·la ............ ............ ............... 3,20 

 2.2.1.3... Subparcel·les i altimetríes ............ ............ ............ .................. 4,80 

 2.2.1.4... Noms de carrer ............ ............ ............ ............ ............ ........ 0,54 

 2.2.1.5... Números de policia ............ ............ ............ ............ ............... 0,80 

 2.2.1.6... Límit del terme municipal ............ ............ ............ ................... 0,27 

 2.2.1.7... Barris districtes i seccions ............ ............ ............ ................ 0,27 

 2.2.1.8... Entitats singulars i nuclis de població ............ ............ ............. 0,27 

 2.2.1.9... Corbes de nivell i Cotes altimètriques ............ ............ ............. 1,10 

 2.2.1.10 Edificacions de rústica ............ ............ ............ ............ .......... 0,54 

 2.2.1.11 Vies de comunicació i toponímia ............ ............ ..................... 0,54 

 2.2.1.12 Hidrografia i toponímia ............ ............ ............ ............ .......... 0,54 

 2.2.1.13 Zones arbrades i marges i toponímia ............ ............ .............. 0,54 

 2.2.1.14 Línies elèctriques ............ ............ ............ ............ .................. 0,27 

 2.2.1.15 Voreres i altres elements d'urbanització ............ ............ ........ 0,54 

 2.2.2 ....... Per capa completa  

 2.2.2.1... Illes i referències d'illa ............ ............ ............ ............ ........... 60,90 

 2.2.2.2... Parcel·les i referències de parcel·la ............ ............ ................ 244,00 

 2.2.2.3... Subparcel·les i altimetríes ............ ............ ............ .................. 366,00 

 2.2.2.4... Noms de carrer ............ ............ ............ ............ ..................... 40,30 

 2.2.2.5... Números de policia ............ ............ ............ ............ ............... 60,90 

 2.2.2.6... Límit del terme municipal ............ ............ ............ ................... 20,30 

 2.2.2.7... Barris districtes i seccions ............ ............ ............ ................ 20,30 

 2.2.2.8... Entitats singulars i nuclis de població ............ ............ ............. 20,30 

 2.2.2.9... Corbes de nivell i Cotes altimètriques ............ ............ ............. 81,10 

 2.2.2.10 Edificacions de rústica ............ ............ ............ ....................... 40,30 

 2.2.2.11 Vies de comunicació i toponímia ............ ............ ..................... 40,30 

 2.2.2.12 Hidrografia i toponímia ............ ............ ............ ....................... 40,30 

 2.2.2.13 Zones arbrades i marges i toponímia ............ ............ .............. 40,30 

 2.2.2.14 Línies elèctriques ............ ............ ............ ............ .................. 20,30 

 2.2.2.15 Voreres i altres elements d'urbanització ............ ............ ......... 40,30 
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 2.3 ............ Aixecaments taquimètrics i determinació d'alineacions i 
rasants en format DWG o DXF 

 

 2.3.1 ....... Aixecaments taquimètrics (preu per Ha)  

 2.3.1.1... Existents ............ ............ ............ ............ ............ ................... 78,60 

 2.3.1.2... De nova elaboració ............ ............ ............ ............ ............... 241,80 

 2.3.2 ....... Fitxer en format digital corresponent a l'informe d'alineacions i 
rasants (aixecament taquimètric a part) ............ ............ .......... 

 
6,70 

 2.4 ............ Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format SHP i 
taules alfanumèriques associades en format DBF. 

 

 2.4.1 ....... Barris, districtes i seccions i taula de barris ............ ............ .... 32,20 

 2.4.2 ....... Entitats singulars i nuclis de població ............ ............ ............. 6,70 

 2.4.3 ....... Adreces (Números de policia) i taula de carrers ............ ......... 962,00 

 2.4.4 ....... Illes ............ ............ ............ ............ ............ ............ .............. 81,10 

 2.4.5 ....... Illes i parcel·les ............ ............ ............ ............ ............ 
......... 

324,00 

 2.4.6 ....... Illes, parcel·les i subparcel·les ............ ............ ............ .......... 486,00 

 2.5 ............ Suports magnètics  

 2.5.1 ....... Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC 
(FAT) ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... 

 
0,80 

 2.5.2 ....... CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet) ... 2,10 

   

3 .................. Pla General  

 3.1 ............ Documentació completa de Pla General en suport magnàtic ... 107,00 

 3.2 ............ Planejament de redacció pública en format DWG o DXF  

 3.2.1 ....... Estudis de detall  ............ ............ ............ ............ ............ ...... 32,20 

 3.2.2 ....... Altres figures de planejament derivat ............ ............ ............. 64,60 

 3.3 ............ Memòria ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... 21,30 

 3.4 ............ Normativa ............ ............ ............ ............ ............ ................. 14,20 

 3.5 ............ Annex a la normativa ............ ............ ............ ............ ............ 10,70 

 3.6 ............ Programa d'actuació ............ ............ ............ ............ ............. 7,10 

 3.7 ............ Estudi econòmic i financer ............ ............ ............ ................. 10,70 

   

4 .................. Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada exemplar 
en paper ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... 

 
5,40 

5 .................. Dossiers pedagògics ............ ............ ............ ............ ............. 3,65 

6 .................. Diapositives del  Museu Comarcal ............ ............ ............ ..... 5,20 

7 .................. Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històrico-
Arquitectònic i Ambiental de Manresa ............ ............ ............. 

 
58,80 

8 .................. Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció ......... 4,00 

9 .................. Subministrament d'informació  

 9.1 ............ En suport paper  

 9.1.1 ....... Llistats ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... 3,60 

 9.1.2 ....... Etiquetes ............ ............ ............ ............ ............ .................. 0,033253 

 9.2 ............ En suport magnètic  

 9.2.1 ....... Per registre ............ ............ ............ ............ ............ ............... 0,066506 

 9.2.2 ....... Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC 
(FAT) ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... 

 
0,80 

 9.2.3 ....... CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet) ... 2,10 

10 ................ Venda impresos alta IVTM ............ ............ ............ ................. 0,21 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, 
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE 
NUMERACIÓ DE FINQUES 

 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Per cada placa col.locada 21,30 € 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, 
REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL 

 
Article 1 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als 
articles 15 a 19 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per vigilància especial, que es regirà per 
aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 
de l’esmentada llei 39/1988.   
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de vigilància 
especial per part de la Policia Local. 
 
S'entendrà que la vigilància és especial, i que per tant ultrapassa la mera vigilància 
general, en els casos en què l'únic destinatari del servei sigui un particular, i la 
vigilància per part de la Policia Local es presti a instància de l'interessat. 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 33 de la llei General Tributària que sol.licitin el servei que constitueix 
el fet imposable de la taxa. 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
 Per cada hora:  
a) Un policia local ............ ............ ............ 16,00 €  

b) Un cotxe patrulla (amb un agent) .......... 20,90 €  

 
Article 9 
 
Es suprimeix l'apartat 2 
 
Article 10 
 
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir la redacció següent: 
 
El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal o 
entitats col.laboradores. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, 
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE 

MANRESA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Curs 2003/2004: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2003. 
 
Curs 2004/2004 i curs 2004/2005: S’aplicarà la  tarifa següent: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Ensenyament reglat  

 1.1 ............ Cicle formatiu de Serigrafia ............ ............ ............ ................ 432,60 

 1.2 ............ Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic  ............ ............ ... 433,00 

 1.3 ............ Cicle formatiu d'il.lustració (Curs 2004 / 2006) ............ ............ 760,00 

 1.4 ............ Cicle formatiu de Gràfica Publicitària (curs 2004 / 2006) .......... 760,00 

 1.5 ............ Obra final de cicle ............ ............ ............ ............ ................. 95,00 

 1.6 ............ Curs pont accés a cicles superiors ............ ............ ................ 286,00 

 1.7 ............ Repetició del mòdul  ............ ............ ............ ............ .............. 95,00 

 1.8 ............ Mòdul teòric ............ ............ ............ ............ ............ .............. 32,00 

 1.9 ............ Mòdul de tècniques d'expressió ............ ............ ............ ......... 32,00 

 1.10 .......... Mòdul de tècniques d'impressió ............ ............ ............ ......... 32,00 

 1.11 .......... Mòdul de disseny per ordinador ............ ............ ..................... 32,00 

 1.12 .......... Mòdul general ............ ............ ............ ............ ............ .......... 32,00 

 1.13 .......... Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau mitjà .... 206,00 

 1.14 .......... Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau superior 309,00 

 
2 .................. Tallers (Curs 2004 / 2005)  

 2.1 ............ Ceràmica ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..... 40,00 

 2.2 ............ Torn ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 40,00 

 2.3 ............ Pintura ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... 40,00 

 2.4 ............ Gravat ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... 40,00 

 2.5 ............ Tallers de creació ............ ............ ............ ............ ............ ..... 40,00 

 2.6 ............ Tallers d'expressió ............ ............ ............ ............ ................  

 2.6.1 ......... 1 setmana o 5 dies hàbils ............ ............ ............ ............ ..... 56,00 

 2.6.2 ......... 2 setmanes o 10 dies hàbils ............ ............ ............ ............... 99,00 

 2.6.3 ......... 3 setmanes o 15 dies hàbils ............ ............ ............ ............... 134,00 

 
Article 10 
 
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir la redacció següent: 
 
2. La quantia corresponent als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podrà fraccionar-se en 3 

pagaments durant el curs escolar; la corresponent als epígrafs 1.3 i 1.4 en 6 
pagaments durant dos cursos escolars i la corresponent a l'epígraf 1.6 en 2 
pagaments durant el curs escolar. 

 
ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER 

L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER 
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 
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CONDICIONS PER OPTAR A L'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA 
QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS O 
REDUÏTS 
 
1.  GENERALS 

 

 - Estar empadronat a la ciutat de Manresa.  

 - Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa o al Conservatori 
Municipal de Música. 

 - Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi les quantitats 
que s'especifiquen al punt 2. 

 - No haver suspès cap assignatura, com tampoc no tenir més d'una 
qualificació "no presentat" entre les convocatòries de juny i setembre, 
sempre i quan no estigui degudament justificat. 

 - No rebre cap més ajut pel mateix concepte.  

 
2. DE CARÀCTER ECONÒMIC 

 

 Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superin els llindars 
màxims de renda anual següents: 

 

 - Renda per càpita fins a 4,643,80 €: Exempció de la taxa. 

 - Renda per càpita entre 4,643,80 € i 6,316,80 €: Bonificació del 
50% de la taxa. 

  

 Per renda per càpita s'entén la suma dels ingressos obtinguts pels 
diferents membres de la unitat familiar de la qual forma part l'alumne en 
l'any anterior al curs per al qual es demana la bonificació, dividida pel 
nombre de membres de la unitat familiar. 

  

S'entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la 
mateixa adreça i tinguin un lligam de consanguinitat o afinitat amb 
l'alumne fins a segon grau. 

  

El total d'ingressos obtinguts s'ha de calcular sumant les bases 
liquidables regulars d'acord amb les declaracions de l'IRPF  de l'any 
anterior que hagin fet els membres de la unitat familiar. En el supòsit 
que l'interessat o algun membre de la unitat familiar no estigui obligat a 
presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar un certificat de 
pensió o vida laboral. 

 
3. Els alumnes que reuneixin les condicions establertes en els punts 1 i 2 

han d'indicar-ho en el moment de la matriculació, i han d'adjuntar la 
documentació següent: 

 - Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud o del pare/mare o 
tutor legal si es tracta d'un/a alumne/a menor d'edat. 

 - Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels 
components de la unitat familiar de l'any anterior o bé justificant 
d'ingressos en el cas que no s'hagi de presentar: certificat de 
pensió o de vida laboral (amb els contractes de treball i nòmines 
de l'any anterior). 
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 - Fotocòpia de sol·licitud d'ocupació de tots els components de la 
unitat familiar. 

 - Certificat de convivència  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32, 

REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA 

 
Es canvia el terme "professional" per "municipal" a l'enunciat, pel que l'article 1 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
Article 1 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als 
articles 15 a 19 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ensenyaments al Conservatori 
Municipal de Música, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada llei 39/1988. 
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació d’ensenyament al Conservatori 
Municipal de Música 
 
Article 4 
 
Es suprimeixen els apartats 2 i 3, i es renumera la resta. 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al 
curs 2004 / 2005: 
 
 
 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Matrícula al centre: Es pagarà una única vegada per curs i 
alumne ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ 

 
134,70 

 
2 .................. INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA  

 Matèries o assignatures  

 2.1 ............ Sensibilització I-II ............ ............ ............ ............ ............ ..... 50,30 

 2.2 ............ Iniciació ............ ............ ............ ............ ............ ............ ....... 50,30 

 2.3 ............ Iniciació amb instrument ............ ............ ............ ............ ....... 137,90 

 2.4 ............ F.M. Bàsica I-II-III-IV ............ ............ ............ ............ ............. 251,40 

 2.5 ............ Només llenguatge musical elemental ............ ............ ............. 135,00 

 2.6 ............ Només instrument ............ ............ ............ ............ ................ 140,00 

 2.7 ............ Conjunt vocal o instrumental ............ ............ ............ .............. 49,00 

 
3 .................. FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA  
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 Matèries o assignatures  

 3.1 ............ F.M.A. I-II-III-IV  

 3.1.1 ....... Àrea de llenguatge musical .............. .............. .............. .......... 135,80 

 3.1.2 ....... Instrument / Cant .............. .............. .............. .............. ........... 162,20 

 3.1.3 .......  Música de cambra .............. .............. .............. .............. ......... 135,80 

 3.1.4 ....... Orquestra / Conjunt instrumental .............. .............. ................ 48,90 

 3.1.5 ....... Llengües estrangeres aplicades al cant .............. .............. ..... 44,50 

 3.1.6 ....... Cant coral .............. .............. .............. .............. ...................... 44,50 

 3.1.7 ....... Aproximació a les obres musicals .............. .............. .............. 44,50 

 3.2 ............ F.M.A. V i VI  

 3.2.1 ....... Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma .............. .............. ......... 135,80 

 3.2.2 ....... Història de la música .............. .............. .............. ................... 135,80 

 3.2.3 ....... Instrument / Cant .............. .............. .............. .............. ........... 162,20 

 3.2.4 ....... Música de cambra .............. .............. .............. .............. ......... 135,80 

 3.2.5 ....... Orquestra / Conjunt instrumental .............. .............. ................ 48,90 

 3.2.6 ....... Llengües estrangeres aplicades al cant .............. .................... 44,50 

 3.2.7 ....... Cant coral .............. .............. .............. .............. ...................... 44,50 

 3.2.8 ....... Optatives  

 3.2.8.1... Acompanyament .............. .............. .............. .......................... 162,20 

 3.2.8.2... Acústica, informàtica i tecnologia musical .............. ................. 44,50 

 3.2.8.3... Ampliació d'harmonia i contrapunt .............. .............. .............. 44,50 

 3.2.8.5... Estètica musical .............. .............. .............. .............. ............ 44,50 

 3.2.8.7... Aproximació a les obres musicals .............. .............. .............. 44,50 

 3.2.8.8... Iniciació al jazz .............. .............. .............. .............. .............. 135,80 

 3.2.8.9... Música contemporània .............. .............. .............. ................. 44,50 

 
4 .................. ENSENYAMENT REGLAT  

 4.1 ............ REGLAT  I i II Curs complert .............. .............. .............. ........ 275,80 

 4.2 ............ REGLAT III i IV Curs complert .............. .............. .................... 412,60 

 4.3 ............ REGLAT V i VI Curs complert  .............. .............. .................... 550,50 

 
5 .................. ALTRES  

 5.1 ............ Trasllat expedient acadèmic .............. .............. .............. ........ 6,30 

 5.3 ............ Prova d'accés a l'ensenyament de grau mitjà .............. ........... 66,00 

 
6 .................. INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS AL PREMI DE MÚSICA 

CIUTAT DE MANRESA 2005 

 6.1 ............ Piano  

 6.1.1 ....... Categoria A .............. .............. .............. .............. ................... 34,80 

 6.1.2 ....... Categoria B .............. .............. .............. .............. ................... 24,00 

 6.2 ............ Música de cambra  

 6.2.1 ....... Categoria A  

 6.2.1.1... Per cada grup inscrit .............. .............. .............. .................... 34,80 

 6.2.1.2... Per cada component del grup .............. .............. ..................... 7,00 

 6.2.2 ......... Categoria B  

 6.2.2.1... Per cada grup inscrit .............. .............. .............. .................... 24,00 

 6.2.2.2... Per cada component del grup .............. .............. .............. ...... 7,00 

 
S'eliminen els antics epígrafs 3.1.7.1, 3.1.7.2, 3.2.8.4, 3.2.8.6, 5.2 i 7. L'antic 
epígraf 3.1.7.3 passa a ser el nou epígraf 3.1.7 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33, 
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, 
EDUCATIUS I ESPORTIUS 

 
S'incorpora el terme "educatius" a l'enunciat, pel que l'article 1 quedarà redactat de la 
manera següent: 
 
Article 1 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als 
articles 15 a 19 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis culturals, 
educatius i esportius, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada llei 39/1988. 
 
Article 5 
 
1. La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Escoles esportives  

 (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2004 / 2005)  

 1.1 ............ Escola d'iniciació esportiva:  

 1.1.1 ....... Activitats poliesportives 1 hores/setmana .............. .................. 27,00 

 1.1.2 ....... Activitats poliesportives 2 hores/setmana .............. .................. 47,00 

 1.1.3 ....... Activitats esportives 1,5 hores/ setmana .............. ................... 37,00 

 
2 .................. Activitats físiques per a adults  

 (Tarifa aplicable al curs 2004 / 2005)  

 2.1 ............ Classes manteniment de la condició física, aeròbic i tai-xí:  

 2.1.1 ....... Activitats 1 hora setmana .............. .............. .............. ............. 42,00 

 2.1.2 ....... Activitats 1,5 hores setmana .............. .............. .............. ........ 48,00 

 2.1.3 ....... Activitats 2 hores setmana.............. .............. .............. ............ 60,00 

 2.1.4 ....... Activitats 2 hores setmana (tarifa aplicable als alumnes 
inscrits entre els mesos de gener i juny de 2005) ..................... 

 
45,00 

 2.2 ............ Cursets de natació  
 2.2.1 ....... Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 0 .............. ............... 55,00 

 2.2.2 ....... Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 1 .............. ............... 50,00 

 2.2.3 ....... Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 2 .............. ............... 47,00 

 2.2.4 ....... Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 0 (tarifa aplicable als 
alumnes inscrits entre els mesos de gener i juny de 2005) ...... 

 
41,00 

 2.2.5 ....... Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 1(tarifa aplicable als 
alumnes inscrits entre els mesos de gener i juny de 2005) ...... 

 
38,00 

 
3 .................. Activitats físiques per a la gent gran  

 (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2004 / 2005)  

 3.1 ............ Manteniment físic 1 hora/setmana .............. .............. .............. 7,00 

 3.2 ............ Manteniment físic 2 hores/setmana .............. .............. ............ 14,00 

 
4 .................. Llar d’infants del XUP  

 (Tarifa aplicable al curs 2004 / 2005)  

 Quota mensual .............. .............. .............. .............. .............. 50,00 
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S'afegeixen els epígrafs 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4 I 2.2.5 i s'eliminen els epígrafs 1.1.4 i 
l'antic 2.1.4. 
 
Apartat 2 sense modificació 
 
Article 8 
 
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir el redactat següent: 
 
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el 

servei públic o l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà 
dret a la devolució de l’import del dipòsit previ. 

 
Es consideraran com a causes no imputables a l'interessat les baixes per malaltia o els 
canvis de domicili fora de la ciutat de Manresa. 
 
Apartat 1 sense modificació 
 
Article 10 
 
Es modifica l'apartat 2: 
 
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de recaptació municipal, a les 

entitats col.laboradores o mitjançant domiciliació bancària. 
 
S'afegeix un nou paràgraf 3: 
 
3. Els alumnes que efectuïn el pagament mitjançant el procediment de domiciliació 

bancària, i desitgin accedir al servei un nou curs, estaran exempts de tramitar cada 
inici de curs la seva inscripció, i únicament hauran de notificar, abans de l'inici del 
mateix, la seva voluntat de causar baixa en el servei. 

 
Apartat 1 sense modificació 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LES VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I 

ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Museu Comarcal .............. .............. .............. .............. .............. .............. ........ 1,60 € 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I 

LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
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Epígraf Concepte Tarifa (€) 

 

1 .......... Inscripció, registre i placa de gossos .............. .............. .......... 8,55 

2 .......... Dipòsit de gossos, per dia o fracció .............. .............. ............ 9,85 

3 .......... Servei de donació d’animals .............. .............. .............. ........ 28,40 

4 .......... Servei de batuda i recollida d’animals de companyia ............... 146,00 

5 .......... Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment 
perillosos .............. .............. .............. .............. ....................... 

 
3,10 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37, 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

   

1 .................. Neteja de carrers i vies particulars, per m2 de superfície ....... 2,693482 

2 .................. Neteja de pous morts:  

 2.a) ........... Per desplaçament .............. .............. .............. .............. ....... 75,80 

 2.b) ........... Per m3. de deixalla .............. .............. .............. .................... 91,777884 

3 .................. Neteja de solars privats, per m2 .............. .............. ............... 5,287204 

4 .................. Vigilància especial de clavegueres particulars, per metre 
lineal o fracció a l'any .............. .............. .............. ................. 

 
10,840432 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39, 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I 
RESIDÈNCIES MUNICIPALS 

 
Article 6 
 
S'estableixen els costos següents per als diferents serveis: 
 
 
 
Servei  Cost total 

   

1 .......... Residència (€ / mes) .............. .............. .............. ................ 995,10 

2 .......... Centre de dia (€ / dia) .............. .............. .............. .............. 20,00 

3 .......... Assistència domiciliària (€ / hora) .............. .............. ........... 16,00 

4 .......... Teleassistència (€ / mes) .............. .............. .............. ......... 33,20 

5 .......... Telealarma (€ / mes) .............. .............. .............. ............... 10,05 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES 

EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 
 
Article 3. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius de la taxa les empreses explotadores de serveis de 

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

 
Apartat 2 sense modificació 
 
SEGON: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per per la utilització privativa 
de les instal·lacions dels horts familiars al barri de Pare Ignasi Puig, amb el redactat 
següent: 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES 

INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE 
IGNASI PUIG 

 
Article 1. Establiment i naturalesa de l'exacció 
 
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i, específicament, l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15 a 19 
de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels 
horts familiars al barri de Pare Ignasi Puig. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa del horts familiars 
situats en terrenys de domini públic al barri del Pare Ignasi Puig, i de les seves 
instal·lacions i serveis comuns. 
 
Article 3. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que utilitzin privativament els horts 
i les seves instal·lacions i serveis comuns situats al barri del Pare Ignasi Puig. 
 
Es considerarà que utilitzen privativament aquestes instal·lacions aquelles persones a 
les quals l'Ajuntament hagi atorgat la corresponent llicència d'ús privatiu. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del 

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

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

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

 
Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa. 
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Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 
 
Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis comuns, per any: 59,72 €  
 
Article 7. Període impositiu i acreditament 
 
1. El període imposable coincideix amb l'any natural, excepte quan s'iniciï la utilització 

privativa, en què serà el període comprès entre la data d'inici de la utilització i el 
termini de l'any natural, o bé quan se'n produeixi el cessament, en què el període 
imposable serà el comprés entre l'inici de l'any natural i la data de cessament de la 
utilització privativa.  

 
2. La taxa s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran irreduïbles, 

llevat dels casos en què la utilització no abasti l'any complet, ja sigui a causa de 
l'inici o del cessament en la utilització privativa. En aquests casos, es calcularan 
proporcionalment al nombre de semestres naturals en què es produeixi la utilització 
privativa. 

 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats 

presentaran la corresponent autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 
10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la llicència o autorització, i, en 
qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització privativa que constitueix el fet 
imposable de la taxa. 

 
 Per als exercicis següents al de la primera utilització dels horts, els subjectes 

passius presentaran la corresponent autoliquidació dues vegades a l'any, als mesos 
de gener i juliol, respectivament, per la quantia corresponent a un semestre, en tant 
estiguin en vigor les corresponents llicències d'ús privatiu dels horts. 

 
2. Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. 

En aquests casos, quedaran exempts de la presentació semestral de 
l'autoliquidació. 

 
Article 9 
 
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial 

de la taxa. 
 
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es 

faci ús del dret a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a 
la devolució de l’import del dipòsit previ.  

 
3. No es consentirà la utilització privativa del domini públic si els interessats no han 

satisfet prèviament la taxa corresponent. 
 
Article 10 
 
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el 

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

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

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

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

quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels 
malmesos.  

 
5. L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 

reintegraments a què es refereix aquest article. 
 
Article 11 
 
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així 
com l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.  
 
Article 16  
 
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de 
les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.  
 
Disposició Final 
 
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2004 i 
continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  
 
TERCER: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels 
carrers de la ciutat a efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es 
relacionen: 
 
Modificació de la categoria fiscal dels trams de carrer següents 
 
 Categories 

 
 I II III 

    

Carrer CALLÚS .............. .............. .............. .............. .............. ....... 3a 3a 2a 

Carrer DOS DE MAIG / CARDONA - BERNAT OLLER .................... 1a 2a 2a 

Carrer OMS I DE PRAT / SARDANA - SANT MAURICI .................... 1a 2a 2a 

Carrer OMS I DE PRAT / SANT MAURICI a final .............................. 1a 3a 2a 

Carrer VÍCTOR BALAGUER .............. .............. .............. ................. 1a 2a 1a 

 
Incorporació dels trams de carrer següents    
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Carrer de JOSEP MARIA PLANAS .............. .............. .............. ...... 1a 1a 1a 

Passatge de PUIGBERENGUER .............. .............. .............. ......... 3a 3a 2a 

 
QUART: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels 
articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi 
hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 
 
CINQUÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2004 i regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació." 
 
6.1.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2004. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
Per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del 
projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança General Reguladora dels 
Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2004. 
 
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió 
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2004. 
 
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció d'Hisenda. 
 
El President de la Comissió Informativa i de  Control d'Hisenda i Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels articles de l'ordenança general 
reguladora dels preus públics que a continuació es detallen: 
 

ARTICLE 6 
 
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir el redactat següent: 
 
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament dl preu 

públic el servei públic o l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, 
aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ. 

 
Es consideraran com a causes no imputables a l'interessat les baixes per malaltia o 
els canvis de domicili fora de la ciutat de Manresa. 
 
Apartat 1 sense modificació 
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SEGON: Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de tarifes a l'Ordenança 
General reguladora dels preus públics que a continuació es detallen: 
 
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 
 
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

 
1 .................. Revista Còmic-7 ................................................................... 1,80  
2 .................. Fotocòpies:  
 2.a) ........ Foli i DINA 4 
  2.a) 1.. Una cara ............................................................................... 0,17  
  2.a) 2.. Dues cares ........................................................................... 0,34  
 2.b) ........ DINA 3  
  2.b) 1.. Una cara ............................................................................... 0,24  
  2.b) 2.. Dues cares ........................................................................... 0,39  
3 .................. Catàlegs de les exposicions del Centre Cultural El Casino 
 3.1 ......... Catàleg de gran format ......................................................... 18,00  
 3.2 ......... Catàleg de petit format ......................................................... 9,00  
 
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS  

  
Epígraf Concepte Tarifa (€) 

 

1 .................. Colònies esportives: 

 1.1 .......... Cada període d'una setmana ................................................. 52,00  

 1.2 .......... Jornada esportivo-recreativa (un dia) .................................... 17,00  

2 .................. Curs de costura (quota corresponent a la totalitat del curs 
2004 / 2005) ........................................................................... 

 
50,00 

 

3 .................. Cursos al casal de joves La Kampana 

 3.1 .......... Cursos que no inclouen material  

 3.1.1 .. Cursos de fins a 4 sessions de durada .................................. 6,20  

 3.1.2 .. Cursos de 4 a 8 sessions de durada ...................................... 12,40  

 3.1.3 .. Cursos de més de 8 sessions de durada ............................... 20,60  

 3.2 .......... Cursos que inclouen material 

 3.2.1 .. Cursos de fins a 4 sessions de durada  ................................. 9,30  

 3.2.2 Cursos de 4 a 8 sessions de durada ...................................... 18,50  

 3.2.3 .. Cursos de més de 8 sessions de durada ............................... 25,80  

4 .................. Cursos inclosos al programa "Aules de Cultura"  

 4.1 .......... Cursos que no inclouen material  

 4.1.1.. Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió ............... 5,00  

 4.1.2.. Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió ............ 4,25  

 4.1.3.. Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió .. 4,00  

 4.2 .......... Cursos que inclouen material 

 4.2.1.. Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió ............... 6,65  

 4.2.2.. Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió ............ 5,65  

 4.2.3.. Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió .. 5,00  

 
Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als 
assistents als cursets colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus 
públics o taxes que siguin d’aplicació. 
 
Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats econòmiques i 
socials, previ informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament. 
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Es crea un nou epígraf 4 
 
TERCER: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en 
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o 
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en 
vigor el dia primer de gener de 2004 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació. 
 
CINQUÈ: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2004 les dotacions 
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons 
socials, benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus 
públics no cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella presenta els dictàmens corresponents a les 

Ordenances Fiscals i als Preus Públics que regiran en l'exercici del 2004. 

Diu que, probablement, un punt de partida a l'hora de plantejar-se la revisió dels tributs 

municipals és el de confirmar o no la continuïtat de la prestació dels serveis de 

l'Ajuntament envers els ciutadans. 

Es refereix als serveis de caire personal, sobretot, aquells que afecten a les 

necessitats de benestar social, la immigració, l'ocupació, la cooperació, els de tipus 

cultural i esportiu; però també als que fan referència al manteniment del que 

s'anomena com a serveis públics, entre els quals hi ha el transport, la neteja, les 

escombraries, l'enllumenat i els semàfors. 

Diu que també s'hauria de tenir en compte la revisió dels costos salarials de les 

persones que presten aquests serveis, així com el planejament i la urbanització dels 

carrers, i també el compliment de tots els acords, contractes i concessions i la seva 

actualització. 

Afegeix que a l'hora de plantejar la revisió dels tributs cal tenir present el marc 

econòmic general i local existent, pel que fa a la possibilitat de mantenir i generar nous 

recursos. 

Diu que, així mateix, cal analitzar quin és el marc legislatiu, financer i fiscal que permet 

als ajuntaments, en general, i al de Manresa, en particular, poder-hi actuar; és a dir, 

quin és el llindar o els límits que té per a cada un dels diferents gravàmens o tipus 

impositius. 

Per últim, planteja que també cal tenir en compte quines són les prioritats polítiques de 

l'equip de govern. 

Manifesta que, malgrat que la variació dels tributs hagi de preveure tots aquests 

elements, hi ha algunes constatacions que són òbvies, però que no s'han d'oblidar,  a 

pesar de tenir aquest caràcter.  

En aquest sentit, diu que cal continuar mantenint i millorant els serveis públics que té 

Manresa, tant si són de tipus personal, com social, educatiu, esportiu, etc., i que no es 

poden rebaixar pel bé dels manresans i de la ciutat. 

Diu que cal mantenir i actualitzar els costos i els preus dels serveis, per obtenir unes 

taxes equilibrades en el seu cost, però que també cal saber que el marc econòmic que 
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hi ha en aquest moment, probablement, no sembla tan optimista com el que hi havia 

en els anteriors exercicis pressupostaris. Afegeix, però, que, malgrat això, cal mantenir 

l'equilibri entre les despeses i els costos que hi ha, i els ingressos, tant per una qüestió 

d'obligació reglamentària, com per una bona salut financera. 

Diu que, per això, per no rebaixar aquests serveis públics i per mantenir el creixement 

de la ciutat, si més no, cal mantenir i augmentar els recursos a través del que 

s'anomena com una actualització de preus, tenint en compte la inflació que s'ha 

produït i els IPC. 

Manifesta que, consegüentment, el criteri que s'ha d'aplicar per a la revisió i 

actualització és l'índex de preus al consum, perquè és el que s'adopta com a 

referència per actualitzar els preus i els costos en els contractes i concessions que hi 

ha, cosa que té l'avantatge que l'IPC és una dada externa i objectivable per tothom.  

Explica que, com que en el moment d'aprovar les Ordenances Fiscals es desconeix 

quin serà l'IPC del mes de gener, es pren com a referència l'IPC interanual que hi ha 

entre el mes d'agost de l'any anterior i l'actual.  

Comenta que aquest criteri és el que ha aplicat l'Ajuntament de Manresa en els darrers 

anys. 

Informa que l'Institut Nacional d'Estadística ha dit que l'IPC interanual entre l'agost del 

2002 i l'agost del 2003 ha estat del 3 per 100, i diu que, per tant, aquest és el tipus 

d'increment que l'equip de govern proposa aplicar en els impostos les taxes i els preus 

públics, amb caràcter general, llevat de casos concrets, que exposarà més endavant. 

Explica que, al marge del criteri de la revisió de preus, n'hi ha un altre que fa  

referència a les taxes, que hauria de pretendre que el padró cobreixi el cost del servei 

o que s'hi aproximi al màxim; i encara un altre criteri, que consisteix en explorar al 

màxim els marges legislatius que la Llei d'hisendes locals permet als ajuntaments. 

Diu que, per tant, tenint en compte els elements que ha exposat, la proposta per als 

tributs municipals i per als preus públics per a l'exercici del 2004 es concreten en que 

tots els impostos i taxes augmenten en un 3 per 100, malgrat que en alguns casos 

concrets dins del grup de les taxes, l'increment s'adequa al cost del servei, en base a 

una memòria o un estudi tècnic que proposa cada servei. 

Explica que cal aplicar un tractament diferent a la taxa per escombraries, respecte a la 

qual, com que el servei no és el mateix, perquè introdueix una sèrie de variacions, no 

es pot mantenir aquest increment del 3 per 100, sinó que cal aplicar-li un 33,14 per 

100 de mitjana. Diu, al respecte, que la causa del seu increment no és tant el propi 

servei de recollida de la brossa amb els camions o amb el contenidors, com les dues 

raons justificades per la gestió pròpia del residu a l'abocador, les quals ja vénen 

donades per unes instruccions del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, i 

que són les següents: per una banda, si fins ara, els costos de l'Abocador cobreixen 

les despeses de personal i manteniment, a partir de l'1 de gener del 2004, el cànon 

que es pagui a l'Abocador ha de cobrir també les despeses que facin referència a la 

clausura, segellat i postclausura de l'esmentada instal.lació, així com a les referents a 

la impermeabilització d'un nou vas. 

Diu que això provoca que la quota que ara es paga, de 12 euros per tona que es porta 

a l'Abocador, passarà a ser de 36 euros, i informa que es pretén absorbir aquest 

increment en quatre anys, i que per a l'exercici del 2004 es proposa un increment de 

10 euros. 

Diu que la segona raó és que, a aquest increment pel cost de la gestió de l'Abocador, 

cal afegir-hi el cànon de 10 euros per tona abocada, que ha establert l'Agència de 

Residus de Catalunya, amb la finalitat de finançar infraestructures destinades al 

tractament de residus.  
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Exposa que l'altre element que incorporen les Ordenances fa referència a l'Impost 

sobre Béns Immobles (IBI), al qual s'afegeix un articulat, relatiu a un recàrrec del 50 

per 100 de la quota líquida dels pisos que estiguin desocupats permanentment i que 

compleixin les condicions que es determinin reglamentàriament. 

Diu que, si bé aquest recàrrec té tota la intencionalitat política, no podrà tenir efectes 

en l'exercici del 2004 si abans de la seva aplicació no es defineixen les condicions per 

les quals es considera que els pisos són desocupats; per tant, cal esperar que l'Estat 

elabori el Reglament corresponent. 

Informa que s'estableix una nova ordenança de tipus menor, que regula la taxa per 

utilitzar les instal.lacions i els subministraments dels horts del Xup, i explica que per 

mantenir els serveis d'electricitat i d'aigua, es fixa una quota de 59,72 euros per any,  

que hauran d'abonar els usuaris. 

Comenta, així mateix, que s'inclouen en aquestes Ordenances un seguit de reformes, 

bàsicament, tècniques, proposades pels serveis tècnics, i també una sèrie de millores 

en l'impost per als vehicles, referent ampliar els terminis per obtenir els beneficis 

fiscals reconeguts per la mateixa ordenança.  

Diu que tot això és el que configura la modificació de les Ordenances i tributs 

municipals, i dels Preus públics per a l'exercici del 2004, per a la qual demana el vot 

afirmatiu dels presents, un cop s'hagi fet el debat corresponent. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que les Ordenances Fiscals que ha presentat el 

regidor d'Hisenda es divideixen en tres parts: una que correspon a la innovació de l'IBI, 

referent a la possibilitat d'incrementar el 50 per 100 en els pisos desocupats; una altra, 

relativa a l'increment del 33,14 per 100 sobre la taxa d'escombraries; i una darrera, 

que fa referència al manteniment del 3 per 100 de l'IPC; tot això amb independència 

del nou servei que s'ha creat per als horts del Xup. 

Creu, en primer lloc, que l'increment del 3 per 100, que correspon a l'IPC interanual, 

que es compta des del mes d'agost del 2002 fins al mateix mes del 2003, s'hauria de 

comptar del desembre del 2002 al desembre del 2003, i, en cas que no es disposi de 

les dades al mes d'octubre, s'haurien d'aplicar les corresponents al mes de desembre 

de l'any anterior. Diu que aquesta seria la correcta aplicació que s'hauria de fer 

respecte a l'IPC i que s'hauria de repercutir en les Ordenances Fiscals, 

independentment del fet que resulti més barat fer-ho ara o més car si s'espera al 

desembre. Però no incidirà en aquest aspecte, perquè el GMPPC ja ho ha manifesta 

en reiterades ocasions.  

Creu que si es fes així, s'aconseguiria reduir una de les parts de la pressió fiscal que 

recau sobre les famílies manresanes. 

Diu que al GMPPC li preocupa que el regidor d'Hisenda manifesti que, com que es 

desconeix quin cost tindran els serveis que es prestaran en el futur, i quina és la 

política que s'ha de desenvolupar, s'aplica l'IPC; com també li preocupa que l'equip de 

govern no sàpiga quines són les seves prioritats de govern per als propers quatre 

anys, no es tracta de saber les que tindran durant vint anys, sinó només durant quatre 

anys. 

Manifesta que el GMPPC sí que coneix les seves prioritats i les que li agradaria que 

fossin les prioritats del govern de la ciutat, i creu que no es tracta d'augmentar l'IPC 

perquè s'ha d'apujar, sinó que cal reduir la pressió fiscal de les famílies manresanes, a 

través de la reducció de l'IBI, de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 

(ICIO), i la llicència d'activitats. 

Ho argumenta dient que amb la reducció de la pressió fiscal s'aconsegueix que els 

ciutadans estiguin engrescats per continuar vivint i invertint a Manresa. 
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No admet que li diguin que ve d'un 1 o d'un 2 per 100 que deixen d'invertir, ja que, si 

és així, a l'equip de govern no li vindrà d'aquest percentatge perquè la gent se senti 

més còmoda a casa seva i que tingui una menor pressió fiscal. 

Diu que el GMPPC té clar que cal actuar amb una clara contundència sobre les taxes, 

que trenquen la convivència ciutadana i que no apareixen reflectides, perquè no són 

taxes pròpiament. 

Pregunta a l'equip de govern perquè no parla de l'augment que pot tenir la retirada de 

vehicles amb la grua, del que pot suposar aparcar en doble fila, o passejar pel carrer 

amb un gos d'una raça considerada com a perillosa, sense morrió, o que faci les seves 

necessitats fisiològiques a la via pública, sense que el seu amo les reculli. 

Diu que aquests elements trenquen la convivència ciutadana, sobre els quals 

s'aplicarà un 3 per 100 d'increment, perquè, pel que sembla, no preocupen a l'equip de 

govern; per contra, al GMPPC li preocupen molt. 

Comenta que encara no s'ha multat ningú per no haver recollit els excrements del seu 

gos de la via pública i, per tant, encara que s'hi apliqués un 300 per 100 d'augment, els 

ingressos continuarien essent nuls. 

Creu que cal començar a posar en pràctica el Reglament de convivència ciutadana i, si 

es preveuen sancions, s'han d'incrementar, perquè s'ha de ser coherent, i, si volem 

obtenir una qualitat de vida en els nostres carrers, s'ha d'oferir un transport públic 

eficient, que funcioni, cosa que no passarà si hi ha cotxes aparcats en doble fila. 

Diu que aquests fets són els que provoquen disfuncions en la qualitat de vida de les 

persones i en els cost real que té viure a Manresa. 

No pretén dir, amb això, que el gran problema de la ciutat siguin els aparcaments en 

doble fila, però és un exemple il·lustratiu. 

Comenta que l'equip de govern augmentarà el 3 per 100 aquests aspectes, sobre els 

quals creu que s'haurien d'aplicar forts increments i penalitzacions, a més d'oferir la 

pedagogia necessària perquè aquestes situacions no es produeixin; i, alhora, s'haurien 

de reduir les unitats productives de les famílies de Manresa, que serien les que es 

beneficiarien d'una menor pressió fiscal i entendrien que hi ha qüestions relatives a la 

convivència que cal sancionar fermament, cosa que creu que l'equip de govern no té 

clar.  

Opina que l'equip de govern no sap per on ha d'anar durant els propers quatre anys, i 

diu que el GMPPC sí que ho sap. 

Diu que s'ha afirmat que preocupa l'alentiment econòmic que estem vivint, respecte a 

la qual cosa manifesta que no coneix cap cas en què l'alentiment econòmic s'hagi 

recuperat incrementant els impostos. 

Creu que per intentar frenar l'alentiment econòmic, s'hauria d'evitar augmentar els 

impostos, però l'equip de govern ha optat per aplicar el 3 per 100 d'increment, 

corresponent a l'IPC, davant de la situació que es pugui produir com a conseqüència 

de l'alentiment econòmic. 

Opina que aquestes mesures no són les adequades per aconseguir frenar el suposat 

alentiment econòmic que es produirà. 

Diu que l'equip de govern no té clar quin tipus de ciutat vol obtenir, malgrat que sigui la 

seva responsabilitat governar durant els propers quatre anys. 

Quant a l'increment del 50 per 100 que s'aplicarà sobre l'IBI en els casos de pisos 

desocupats, diu que és possible aconseguir la disponibilitat que pretén l'equip de 

govern, com també creu que seria possible reduir el 90 per 100 de l'IBI per a les 

famílies nombroses, en lloc del 50 per 100 que ha aplicat l'equip de govern. 
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No discuteix aquesta mesura, ja que considera que és necessari que els habitatges 

estiguin disponibles i cal evitar l'especulació. Per això, creu que és necessari que 

s'estableixi la penalització del 50 per 100. 

Diu que, al marge del fet que això sigui útil per aconseguir aquesta finalitat, és una 

mesura més de les que han d'acompanyar una política d'habitatges correcta. 

Insisteix, doncs, que el GMPPC no discuteix en absolut la mesura, ja que pot servir per 

intentar treure al marcat habitatges de lloguer i de compra, a fi que els preus es 

redueixin. 

Comenta, però, que l'equip de govern ha agafat el tram màxim en aquest cas i, en 

canvi, per a les famílies nombroses només ha aplicat el 50 per 100, tenint en compte 

que pot arribar fins al 90 per 100. 

Creu que no val la pena que el GMPPC presenti esmenes sobre aquestes qüestions, 

perquè ja s'han fet molts debats al respecte. Per tant, ja ha exposat les seves 

argumentació i, si l'equip de govern ho vol, ja inclourà les seves propostes, ja que, al 

cap i a la fi, és qui governa l'Ajuntament en majoria.  

En relació amb les escombraries, diu que el preocupa relativament que s'apliqui 

l'increment del 33,14 per 100 i que el preocupa molt més si és correcte o no l'estudi 

econòmic i financer del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, en el sentit que 

s'ha elaborat a quatre anys vista i es pregunta si l'increment no serà més gran. 

Continua dient que encara l'amoïna molt més pensar quin serà l'increment que aplicarà 

la Conselleria corresponent de la Generalitat de Catalunya durant els propers anys, el 

qual per a aquest any ha sigut de 10 euros, qüestió sobre la qual ni ell, ni l'equip de 

govern, ni tampoc el Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya poden 

donar resposta. 

Diu que aquests interrogants que queden pendents poden provocar que l'impost que 

es paga en concepte d'escombraries es vagi incrementant, sense que s'ofereixi, a 

canvi, un millor servei, cas en el qual s'acceptaria millor. 

Afirma que tot això ve provocat pels costos financers que haurà de suportar 

l'Ajuntament amb el temps, i que el que s'està fent és el lògic i correcte, és a dir, 

aplicar els augments, perquè, quan arribi el moment, l'Ajuntament no estigui 

desprevingut. 

Comenta que també s'hauria pogut fer d'una altra manera, en lloc d'aplicar de sobte un 

increment tan fort, però, en qualsevol cas, la decisió va ser aquesta i es va acordar 

consensuadament, i cal ser conseqüent, coherent i responsable amb les decisions 

col·legiades, per tant, el GMPPC hi dóna suport. 

Repeteix que el preocupa, per una banda, que l'estudi econòmic i financer sigui fiable i 

que la taxa de la Generalitat de Catalunya es mantingui, i, per una altra banda, que no 

s'ha millorat el servei, malgrat que s'apliqui el 33,14 per 100 d'increment, cosa que no 

l'amoïna massa. 

Diu que ha procurat ser el màxim possible de clar i transparent en la seva exposició i 

espera que ningú s'hagi molestat per les expressions que ha utilitzat, per considerar-

les massa contundents. 

Demana a l'equip de govern que es replantegi més profundament les taxes que porta a 

revisió, no en aquest moment, perquè les votarà afirmativament, però sí de cara a un 

proper Ple o quan s'aprovin els Pressupostos. Espera que l'equip de govern doni una 

sorpresa, al respecte, al Ple, en el sentit que es disminueixi la pressió fiscal que 

pateixen les famílies manresanes i es compensi aquest valor econòmic amb la 

penalització de les actituds incíviques, cosa que els ciutadans i ciutadanes manresans 

li agrairien força. 
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Anuncia que el GMPPC votarà negativament els dictàmens, perquè creu que no 

compleixen cap dels requisits que ell ha exposat. 

 

El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU no dubta que és necessari fer revisions de 

preus i actualitzar les Ordenances Fiscals, si es volen mantenir els serveis de primera 

qualitat que Manresa vol oferir als seus ciutadans. 

Afirma que actualment ningú dubta, com passava fa uns anys, que si es volen tenir 

bons serveis, cal que tothom es grati la butxaca; per tant, com més serveis es vulguin 

oferir, més diners s'hauran de gastar. En el mateix sentit, diu que si es vol exigir, 

també s'ha de pagar. 

Diu que també s'ha de veure quina rendibilitat obté l'Ajuntament dels recursos de què 

disposa per dur a terme tot això i quina capacitat té d'exigir als qui contracta o 

subcontrata per dur a terme tota aquesta activitat. 

Comenta, però, que això seria objecte d'un altre debat i possiblement ara no és el 

millor moment per parlar-ne, però sí per deixar-ho sobre la taula, perquè és una 

reflexió que s'ha fet moltes vegades sotovocce i potser ningú s'atreveix a fer en veu 

alta i on cal, com és ara en el Ple municipal. 

A continuació, comenta, respecte a les modificacions de les Ordenances Fiscals, que 

l'equip de govern té la potestat d'aplicar l'IPC sobre les Ordenances Fiscals i els Preus 

Públics, però això es pot fer de moltes maneres: es podria fer a través d'una 

interanualitat d'agost a agost, com ho està fent l'equip de govern, però també prenent 

una interanualitat diferent. 

Diu que l'equip de govern ha aplicat el 3 per 100 d'increment, d'acord amb el guarisme 

que és clar i que consta publicat en l'Institut Nacional d'Estadística, com a augment de 

la vida, però si es pren, com a referència, l'IPC actual, que ha augmentat de gener a 

setembre a l'Estat espanyol, s'observa que és de l'1,4 per 100, incloent-hi les tres 

dècimes del mes de setembre. 

Se li fa difícil pensar que en darrer trimestre de l'any l'IPC augmenti fins al 3 per 100, 

és a dir, que s'incrementi en un 1,6 per 100, tenint en compte que durant els primers 

nous mesos de l'any ha pujat un 1,4 per 100. 

Per això, creu que l'augment del 3 per 100 que es proposa aplicar sobre les 

Ordenances Fiscals és absolutament excessiu, malgrat que sigui legal, tenint en 

compte com està evolucionant l'IPC entre els mesos de gener i setembre, i, per tant, 

amb les previsions que, més o menys, es poden tenir sobre el darrer trimestre de l'any, 

considerant les últimes anualitats.  

Conclou, per tant, que cal augmentar l'IPC, però no en aquesta xifra i que lògicament 

això ha d'anar acompanyat de l'optimització dels recursos i de la rendibilització del que 

inverteix l'Ajuntament en oferir serveis als ciutadans. 

Comenta que s'hauria de parlar de l'augment lineal de l'IBI, que puja un 3 per 100, 

d'acord amb la proposta de l'equip de govern, igual que la resta de tributs, però creu 

que s'hauria d'afegir el 4 per 100 regulador de la revisió cadastral. 

Diu que, per tant, el que els costarà de més als manresans l'IBI durant el proper 

exercici, serà el 7 per 100, en xifres rodones. 

Afirma que l'IBI ha augmentat molt durant els últims anys i diu que aquesta apreciació 

no és subjectiva, ja que molta gent se n'ha queixat reiteradament, perquè es tracta 

d'un tribut important, que afecta molt a l'economia dels ciutadans, i més tenint en 

compte com ha evolucionat el mercat dels últims anys i quin ha estat el comportament 

de la gent en relació amb el mercat immobiliari. 
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En aquest sentit explica que tothom ha tingut la tendència d'adquirir el seu habitatge, 

en lloc de llogar-lo, cosa que ha comportat una despesa en tots els sentit, també des 

del punt de vista tributari.  

Afegeix que a Manresa aquesta despesa tributària ha tingut un augment important 

durant els darrers anys.  

Manifesta que el GMCiU considera que l'IBI no hauria de pujar o, ho hauria de fer per 

sota de l'IPC, per anar-lo situant en una xifra que el faci més suportable per a la gent,  

tenint en compte que la pressió fiscal sobre les famílies ha augmentat molt durant els 

darrers anys; que s'ha produït un alentiment de l'economia, com ha reconegut el 

senyor Camprubí, cosa que també acaba afectant a les butxaques de les famílies; i 

que el 4 per 100 regulador de la revisió cadastral ja està pujant. 

Respecte al 50 per 100 de recàrrec que es proposa aplicar sobre els pisos 

desocupats, diu que és cert que en el redactat que es presenta en l'Ordenança es diu 

que aquesta mesura queda subjecta a una reglamentació que s'haurà de 

desenvolupar en el marc d'una Llei que haurà de redactar el legislatiu central. Creu, 

però, que s'està intentant aplicar un augment sobre un concepte jurídic indeterminat en 

aquests moments, perquè suposa que cap dels membres presents a la Sala és capaç 

de definir exactament què és un pis desocupat, cosa que haurà de determinar un 

reglament. 

Considera agosarat i imprudent intentar aplicar una regulació, en el marc de la qual 

s'apliqui, alhora, un increment sobre un concepte jurídic indeterminat, que encara no 

se sap ben bé què és. 

Continua dient que l'Ajuntament aplica l'augment del 50 per 100, que és el màxim que 

li permet la llei, i es pregunta si no seria millor que, en lloc de parlar d'una xifra 

inamovible, tal com està redactat literalment en aquesta proposta, s'establís el 50 per 

100 com al límit màxim. 

Ho diu perquè, en el futur l'Ajuntament pot esdevenir esclau del que aprovi. 

Adverteix que, si durant els propers mesos del 2004 s'aprova el Reglament que ha de 

definir la qüestió dels pisos desocupats i preveu la possibilitat que els ajuntaments no 

hagin d'aplicar estrictament el 50 per 100, sinó que aquest percentatge pugui ser 

inferior, l'Ajuntament de Manresa es trobarà atrapat per una Ordenança que no podrà 

modificar. 

Creu, per tant, que cal fer una reflexió al respecte.  

Esmenta, a més, que, malgrat que pugui compartir la filosofia de fons de l'Ordenança 

Municipal, per entendre que és important combatre l'especulació immobiliària—tal com 

s'entén vulgarment—, també és cert que de la manera en què està definida es pot 

arribar a afectar a les persones que més s'intenta protegir. 

En aquest sentit, diu que en el barri antic hi ha molts pisos desocupats que pertanyen 

a persones grans, amb pocs recursos, les quals, de vegades han marxat d'aquest 

habitatges per traslladar-se a una residència, perquè ja no poden viure soles a casa. 

Es pregunta si també s'aplicarà a aquests pisos el 50 per 100 de recàrrec quan 

s'aprovi el reglament i aquests casos responguin al supòsit de fet que està previst. 

Diu que si se'ls hi aplica, l'Ajuntament anirà en contra del propi esperit que es pretén 

que tingui la norma. 

Creu, per tant, que és molt imprudent plantejar aquesta proposta en aquest moment i 

en aquests termes, tenint en compte que la situació és encara molt ambigua i que 

l'horitzó no està clar, més enllà del fet que el GMCiU entengui i comparteixi la filosofia 

que hi ha al darrere. 

Diu, també que tothom té clar que això s'està fent en un ajuntament i amb un equip de 

govern que, en l'exercici de les seves funcions, durant els darrers anys, ha donat el 
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seu vistiplau a un desenvolupament urbanístic important de la ciutat, que ha comportat 

un gran creixement respecte als habitatges de compra i, per tant, ha acabat afavorint 

el que ara vol sancionar, en certa manera, amb un increment del 50 per 100 sobre 

l'IBI. 

Dit en altres paraules, a l'equip de govern li va molt bé que s'inverteixi, que es 

produeixi un creixement, que s'urbanitzi, que es construeixin pisos, que se'n comprin i  

que hi hagi moviment econòmic, ja que tot això, en el fons, va molt bé per al 

Pressupost municipal, però, després, quan els protagonistes de tot això i els 

destinataris finals, que són els compradors, acaben fent allò per al qual l'equip de 

govern ha facilitat les eines, aquest els sanciona. 

Considera que cal ser més coherent amb el que es fa, amb les filosofies i la política 

que s'apliquen, i amb el que es pretén que sigui aquesta ciutat i, insisteix, en que, 

malgrat aquesta reflexió, el GMCiU entén la filosofia de fons i que és molt imprudent 

redactar i aprovar una Ordenança d'aquestes característiques en aquest moment.  

Quant al 33,14 per 100 d'augment que s'aplicarà sobre al taxa d'escombraries, diu 

que, quan es diu a un ciutadà que se li aplicarà aquest increment, li fa mal d'orella, 

però, a pesar d'això, el GMCiU reconeix que en aquest moment és necessari fer-ho, 

perquè, si el servei comporta aquesta despesa, l'Ajuntament l'ha de repercutir sobre 

els destinataris finals, que són els ciutadans.  

Entén, però, que cal fer pedagogia i autocrítica en aquest tema, per explicar als 

ciutadans què significa aquest 33,14 per 100, perquè s'aplica i en què s'inverteixen els 

diners resultants, ja que, si no es fa, la gent acaba pensant que amb aquests diners 

s'han de millorar moltes coses que no es milloren directament amb els diners que 

s'hauran de recaptar per pagar el que es farà després amb les escombraries o amb el 

seu reciclatge. Per tant, creu que és important que l'Ajuntament, i especialment, l'equip 

de govern, que és qui té més responsabilitat en aquest sentit, facin aquesta 

pedagogia. 

Opina també que l'Ajuntament hauria de treballar molt i bé, per intentar rendibilitzar el 

màxim els importants recursos que inverteix, amb l'empresa i els responsable que 

calgui, dins del marc del compliment d'un contracte o d'un conveni, per obtenir una 

ciutat neta i polida, cosa que ara no és així. 

Creu, doncs, que, si l'Ajuntament fa pedagogia i, a més, demostra la seva voluntat 

decidida, amb fets, de millorar la imatge de la ciutat respecte a aquest servei, que en 

aquest moment no és excessivament bona, els ciutadans acabaran entenent la causa 

de l'augment i acceptant-lo, malgrat que és lògic que a ningú li agradi que li augmentin 

els tributs d'aquesta manera. 

Diu, en aquest sentit, que l'augment dels impostos és una realitat que va més enllà del 

que pot fer l'Ajuntament, explica que dies enrere, el responsable municipal d'un altre 

Ajuntament li va dir que s'havia vist obligat a incrementar la taxa en un 58 per 100, i 

comenta que altres Ajuntaments han hagut d'aplicar augments més elevats. 

Creu, per tant, que no es tracta de consolar-se amb el dolor de tots plegats, sinó de 

saber explicar perquè passa tot això. 

Finalment, pregunta al senyor Camprubí si en el moment de confeccionar aquestes 

Ordenances i proposar aquestes modificacions, l'equip de govern ha parlat amb els 

agents de la ciutat que moltes vegades s'han consultat per aplicar aquest tipus de 

modificacions, com són ara, la Cambra de Comerç, la Cambra de la Propietat, la 

Federació d'Associacions de Veïns i la Federació d'Empresaris; i quina opinió tenen 

aquests agents respecte a la proposta de l'Ajuntament. 
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El senyor Camprubí i Duocastella diu al senyor Javaloyes que no entén si el que 

proposa és que no s'apliqui augment de l'IPC durant un any, per agafar el de l'any 

anterior, amb la qual cosa s'estaria perdent un any. 

Suposa que aquest no deu ser el sentit que ha volgut donar el senyor Javaloyes quan 

ha dit que a l'hora d'incrementar l'IPC, s'hauria de prendre com a referència el del 

desembre, però, com que això no és possible, cal fer-ho amb el de l'any anterior.  

Diu, al respecte, que, si es fes així, probablement s'estaria parlant en aquest moment 

d'un augment del 4 per 100 de les Ordenances, que és el percentatge que correspon a 

l'IPC acumulat de l'any 2002. 

Per tant, la proposta del 3 per 100 és més avantatjosa. 

Comenta que probablement ja forma part del discurs del senyor Javaloyes que digui 

que l'equip de govern no sap el que vol, però creu que no és així, que el govern ja ho 

ha dit moltes vegades i que queda reflectit en el document del pacte, que s'ha fet 

públic, en el qual es diu quines són les prioritats polítiques. 

Recorda que, quan ha fet la seva exposició inicial, també ha explicat quines són les 

prioritats de l'equip de govern per a la ciutat, que consisteixen bàsicament en mantenir 

tot el que té la ciutat i anar creixent. 

Manifesta que el que més li ha sobtat de la intervenció del senyor Javaloyes és que 

proposi disminuir l'ICIO i l'IBI, i no ha entès bé si pretenia que aquesta disminució 

s'havia de resoldre a partir d'incrementar taxes amb les quals l'Ajuntament pogués 

penalitzar; i ha posat l'exemple de multar els propietaris de gossos que no recullin els 

excrements dels animals, de la via pública, i aquells que aparquin el seu vehicle en 

doble fila. 

No s'imagina quin augment s'hauria d'aplicar sobre aquestes sancions per poder 

recuperar la reducció de l'IBI, respecte el qual, el senyor Javaloyes tampoc ha fet cap 

proposta de nivell de reducció, i comenta que potser resultaria més cara la sanció dels 

excrements que el mateix gos. 

Explica, per altra banda, que legalment les taxes no són elements sancionadors, sinó 

que s'apliquen per cobrir el cost del servei, i, per tant, no es poden incrementar per 

sobre d'aquest cost; en conseqüència, això no és possible.  

Aclareix també que, malgrat que és evident que s'augmenten els impostos, 

l'Ajuntament no els incrementa per sobre del cost de la vida, sinó que està actualitzant 

els preus, d'acord amb l'IPC, més enllà del fet que s'estigui d'acord o no amb la 

fórmula de prendre com a referència el període comprès entre el mes d'agost i el 

mateix mes de l'any següent, o el mes de gener. 

Diu que cal tenir en compte també que s'està aplicant l'IPC nacional i no el català, que 

està per sobre de l'estatal, per tant, Catalunya està per sota del creixement real dels 

preus al consum. 

Afegeix que si es compara l'augment que ha experimentat l'IPC de Catalunya i el de 

l'Estat durant els darrers quatre anys, s'observarà que l'increment que ha aplicat 

l'Ajuntament de Manresa està dos punts per sota de que ha sofert l'estatal, i, per tant, 

tres punts per sota del català. 

Està satisfet que els grups estiguin d'acord amb l'aplicació de la mesura correctora 

sobre els pisos desocupats i que, per tant, es pugui aplicar, i respecte a la qüestió de 

les famílies nombroses, que s'ha esmentat, recorda que l'impost dels vehicles per a les 

persones discapacitades es redueix en el 100 per 100, que és el màxim permès. 

Diu, doncs, que de vegades s'aplica el 50 per 100, però, d'altres s'aplica el màxim. 

Pel que fa a les escombraries, diu que el senyor Javaloyes ha manifestat la seva 

preocupació per la possibilitat que l'estudi econòmic i financer no sigui correcte, 

respecte a la qual cosa li ha de dir que és prou consistent i demostrable, i suposa que 
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si el portaveu del GMPPC forma part del Consorci del Bages per a la Gestió de 

Residus, n'haurà pogut tenir accés i l'haurà pogut analitzar amb detall. 

Malgrat això, s'ofereix a facilitar-li qualsevol explicació que necessiti al respecte, cosa 

que també li farà el personal del Consorci esmentat. 

No entra a fer cap valoració sobre el servei, que és el que és, i probablement la 

regidora de Medi Ambient li podria explicar al senyor Javaloyes millor que ell com 

funciona la recollida selectiva i si el servei està en bones condicions o no, però diu  

que, en definitiva, si el que preocupa al senyor Javaloyes és si l'informe és correcte o 

no, ha quedat prou demostrat. 

Manifesta que, d'altra banda, si al portaveu del GMPPC li preocupa pensar si 

augmentarà o no el cànon de la Generalitat de Catalunya per sobre del 10, ell no ho 

pot endevinar, però creu que si continua en la mateix línia, probablement l'augmentarà. 

Comenta, com ja s'ha dit altres vegades, que queda molta feina pendent de fer 

respecte a intentar aconseguir reduir les tones de brossa que es dipositen a 

l'Abocador. Afegeix que si això s'aconsegueix també es podran reduir els costos 

d'aquest servei, i que, malgrat que el cànon sigui el mateix, si el volum que s'aboca és 

tan gran, la càrrega serà molt forta. 

Diu que en aquest moment encara hi ha molt marge per poder reduir els costos 

d'aquest cànon si es fa alguna de les tasques que s'ha comentat avui, referents a fer 

pedagogia, per reduir el volum de les deixalles. 

Quant a les aportacions que ha fet el senyor Vives respecte a aquest assumpte, diu 

que la reflexió que ha fet al començament, sobre l'optimització i la rendibilització dels 

recursos és correcta, i, malgrat que ara no és el moment de fer aquest debat, moltes 

vegades es produeix entre passadissos i cal reflexionar-hi al respecte. 

Diu que probablement sempre hi ha molt camí per recórrer i no estem en el 100 per 

100 o en el 200 per 100 que es podria aconseguir. 

Recorda que el senyor Vives ha qüestionat si s'havia d'aplicar l'interanual de l'IPC que, 

per molt legal que digui que és, fins el dia d'avui és de l'1,4 per 100, i res fa pensar que 

s'arribarà a finals d'any al 3 per 100. Manifesta al respecte que, probablement, aquesta 

reflexió es fa cada any, i, comenta que l'any passat també es va dir que no s'arribaria 

al 3,6 per 100 que es plantejava a final d'any i, en canvi, es va arribar al 4 per 100. Diu 

que, per tant, l'any passat es va aplicar un increment de preus per sota del que va ser 

realment l'IPC. 

Creu que l'important és que sempre s'apliqui el mateix criteri, perquè no seria lògic que 

un any es prengués com a referència l'interanual i un altre l'anual, i diu que en els 

darrers anys sempre s'ha aplicat el primer, i que, en el fons, al cap dels anys, sempre 

s'ha arribat a compensar. 

Insisteix en l'afirmació que la taxa que s'ha carregat durant els darrers quatre o cinc 

anys ha estat per sota de l'IPC anual acumulat que hi ha hagut. 

Explica també que, mentre els valors cadastrals estiguin per sota de la filosofia del 

mateix impost, és lògic que s'intenti actualitzar el tipus impositiu. Manifesta, però, que 

ell estaria d'acord amb què no hi hagués cap mena de tipus impositiu per a l'IBI si hi 

haguessin els valors cadastrals posats a la meitat del valor del preu del mercat, que és 

la filosofia de l'IBI. 

Diu que en aquest moment els valors cadastrals estan molt per sota del que haurien 

d'estar i que, mentre això estigui tan desfasat, correspon mantenir l'aplicació del 3 per 

100 lineal que proposa l'equip de govern. 

Quant a l'IBI dels pisos desocupats, comenta que s'ha dit que l'equip de govern és 

agosarat i imprudent a l'hora d'aplicar aquesta mesura, respecte a la qual cosa 

manifesta que aquesta Ordenança té, com a aspecte positiu, que preveu que l'any que 
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ve ja s'apliqui aquest tipus de recàrrec, malgrat que és evident que cal esperar que 

s'aprovi el reglament. Aclareix, així mateix que, un cop s'hagi aprovat l'esmentat 

reglament, l'Ajuntament té la facultat de rebaixar aquest impost. 

Per tant, proposa que, quan ja s'hagi aprovat el reglament, s'estudiïn les possibles 

variables que es poden aplicar sobre aquest recàrrec, tenint en compte l'antiguitat dels 

pisos, el sector on estiguin situats o les situacions personals dels qui hi viuen, i, en 

funció d'aquest estudi, es pot  analitzar si el recàrrec ha de ser del 50 per 100 o fins el 

50 per 100. 

Diu, doncs, que l'Ajuntament disposa d'un marge de maniobra, un cop s'hagi aprovat el 

reglament, per determinar de quina manera aplica aquesta mesura. 

S'ofereix, així mateix, a redactar conjuntament amb els grups de l'oposició l'Ordenança 

relativa a aquesta qüestió, a fi de poder trobar el màxim d'acord possible. 

Sobre la taxa d'escombraries, manifesta que està d'acord amb el senyor Vives, diu que 

l'increment és el que és i no ho pot obviar, i que gràcies a l'actuació que va fer l'equip 

de govern en un moment determinat, ara els augments no són superiors al d'altres 

municipis. 

Afegeix que, probablement, la tasca que ha de fer la corporació és impulsar 

campanyes encaminades a aconseguir que es reciclin millor les deixalles i que 

s'aboqui el mínim nombre possible de tones d'escombraries no reciclables, a fi de 

poder estalviar el màxim possible el cànon corresponent. 

Informa, al respecte, que la taxa corresponent ja inclou algunes partides per poder fer 

aquest tipus de campanyes, i insisteix que en aquest aspecte sí que hi ha molta feina 

per fer, ja que s'hauria d'intentar reduir el percentatge de residus que es porten a 

l'Abocador que, fins ara és del 90 per 100 del total que es recull.  

Diu, per tant, que li sembla encertada la proposta que ha fet el GMCiU, però que ja 

està prevista. 

Respecte a la pregunta del senyor Vives sobre si aquesta qüestió s'ha comentat amb 

els agents afectats, respon que cada any, abans de sotmetre les Ordenances Fiscals a 

la consideració del Ple, se celebra una reunió de la Comissió Mixta de Participació 

Ciutadana, a la que hi assisteixen els representants dels botiguers, la Cambra de 

Comerç, els veïns i els sindicats, i que en la que es va fer aquest any se'ls va informar 

de les mesures que es proposaven aplicar. Afegeix que les informacions que es van 

generar després d'haver fet aquesta reunió es van facilitar als membres de la Comissió 

posteriorment, mitjançant trucada telefònica. 

Comenta que la reacció que es produeix en aquests casos és lògica, ja que a ningú li 

agrada pagar més, però diu que en aquest cas s'han entès les causes per les quals 

s'ha d'aplicar l'augment de la taxa sobre escombraries. 

Diu que els serveis s'han de mantenir i, per tant, també el seu cost, per la qual cosa és 

necessari que s'augmentin les taxes i els impostos corresponents a aquests serveis, 

cosa que l'Ajuntament de Manresa fa aplicant l'increment de l'IPC de l'Estat. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor Camprubí que, malgrat que sigui cert que 

l'equip de govern ha eliminat l'impost sobre els vehicles per als conductors de vehicles 

especials per a persones discapacitades, no es tracta d'entrar en el detall de tot el que 

fa o deixa de fer l'equip de govern, sinó que en la seva intervenció, ha parlat d'una 

manera genèrica. Li recorda també que l'equip de govern és qui governa i no el 

GMPPC, o almenys se li suposa. 

Creu que no té sentit, és absurd i podria resultar patètic entrar en la dinàmica de 

valorar cada actuació concreta, ja que també existeixen bonificacions de l'ICIO per a 

l'adquisició d'habitatges de les persones amb discapacitats, que l'Ajuntament no aplica. 
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Afirma, doncs, que hi ha tota una sèrie de bonificacions que l'equip de govern no 

explota, com ara les que s'apliquen per qüestions relacionades amb el medi ambient, 

malgrat que ja estigui sobre la taula i ho estableixi la llei. 

Respecte a l'IPC que s'ha de prendre com a referència, diu que l'equip de govern 

defensa el model interanual i ell el de desembre, tant si correspon a un 4 per 100 com 

a un 2 per 100. 

Manifesta que els sous de la majoria dels manresans s'incrementen d'acord amb la 

xifra que hi ha al desembre, per tant, aquest és el barem al qui tothom s'acull 

fonamentalment. 

S'alegra que el percentatge que proposa l'equip de govern estigui per sota, però creu 

que no es tracta d'aquest resultat final, sinó d'aplicar una determinada filosofia, la qual 

depèn del govern municipal. 

Continua referint-se a aquesta filosofia, respecte a la qual diu que ell s'ha referit a un 

concepte global sobre el tipus de ciutat que volem assolir, i que no es tracta de 

perseguir els propietaris de gossos de defequen al carrer. Aclareix que ha citat aquest 

fet com un exemple quotidià del que es pot observar a la via pública. 

Recorda que el senyor Camprubí ha dit que no es pot sancionar per sobre del cost, i li 

pregunta a quin cost es refereix, ja que es produeixen sancions sobre les quals s'ha 

d'actuar. En aquest sentit, diu que si una retirada de grua es pot incrementar un 30 per 

100 o un 50 per 100, s'ha de fer, perquè és una qüestió d'opció política.  

Diu que una cosa diferent és que l'equip de govern vulgui aplicar el 30 per 100 perquè 

ja li està bé.  

Comenta també que no ha estat ell, sinó l'equip de govern qui ha dit que no sap què 

vol fer, ja que a la premsa es va publicar el següent: "... tenint en compte que la ciutat 

encara no ha concretat el seu Pla d'Acció Municipal per als propers anys, i, per tant, no 

hi ha unes prioritats que justifiquin uns increments concret...". 

Diu, per tant, que si l'equip de govern no sap quin tipus de ciutat vol i si no sap definir 

les seves prioritats, cal que tingui en compte que és ell qui té la responsabilitat de 

governar i que el GMPPC no té la funció de dir-li en quins conceptes ha d'aplicar els 

increments o les disminucions, sinó la de traslladar-li les preocupacions que tenen els 

ciutadans respecte els increments dels impostos i de les taxes. 

Planteja al senyor Camprubí que pot incrementar molt més les sancions i les multes 

que la unitat productiva de les famílies, cosa que l'equip de govern no fa, sinó que 

actua sobre el barem que li va bé. 

Insisteix, també, sobre la qüestió de les escombraries, en el sentit que l'equip de 

govern no pot dir que s'està millorant el servei, perquè no és així, malgrat que tampoc 

empitjora, afortunadament, perquè només faltaria que ho fes més del que ja està, ja 

que, a pesar de pagar un 33,14 per 100 més, els carrers continuaran estan tan bruts 

com ho estan ara. 

 

El senyor Vives i Portell agraeix al senyor Camprubí que hagi ofert als grups 

municipals la possibilitat de col.laborar en el redactat de l'Ordenança, quan s'hagi 

aprovat el Reglament, a fi de veure com es pot "atacar" la casuística que es produirà, 

que serà complexa i que estarà subjecta, en bona part, al cens que s'haurà d'elaborar i 

que encara no està prou definit, en relació amb el parc d'habitatges, els quals en 

aquell moment ja se sabrà que realment estan desocupats, d'acord amb la definició 

legal. 

Per tant, li agafa la paraula al regidor Camprubí i li agraeix l'oferiment.  
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Anuncia que el GMCiU votarà negativament el dictamen, a pesar de les explicacions i 

de la justificació de la posició de l'equip de govern que ha exposat el regidor 

d'Hisenda, en relació amb aquestes modificacions de les Ordenances Fiscals. 

Recorda que el senyor Camprubí ha dit que l'equip de govern aplica l'IPC estatal en 

lloc del català, que és més alt, i diu, al respecte, que en molts convenis col.lectius de 

treballadors de Manresa també s'aplica l'IPC estatal. Vol dir, amb això, que el poder 

adquisitiu de molts ciutadans és cada vegada més precari, des d'aquest punt de vista, 

perquè viuen en un país que és més car que aquell que li està regulant les normes que 

han d'establir si han de cobrar més o menys, i quin percentatge s'ha d'aplicar cada any 

al seu salari. 

Li ha semblat interessant exposar aquesta matisació, tenint en compte el debat que 

s'ha fet.  

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1 i 6.1.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4 GMERC) i 10 
vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 i 6.1.6 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els 
presents. 
 
6.1.3 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % EN 

LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 d'octubre 
del 2003, 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 a la part dispositiva d'aquest dictamen. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre 
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
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. 
 
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 les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: XXX 
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Expedient: ICB/2003000110 (COM/2003000481) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Terrassa, 13 
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 PERE III, 96   
Expedient: ICB/2003000107 (OBM/2003000161) 
Descripció obres: Rehabilitació de façanes al Passeig Pere III, 96 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: XXX   
Expedient: ICB/2003000115 (COM/2003000514) 
Descripció obres: Pintar façana d'un immoble, al Passeig de Pere III, 78 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: XXX  representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2003000109 (COM/2003000518) 
Descripció obres:  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.1.4 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % EN 

LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 d'octubre 
del 2003, 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 a la part dispositiva d'aquest dictamen. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 1, lletra b) del mateix article 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. 
 
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 les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2003000021 (OBM/2003000043) 
Descripció obres: Nivellat i preparació del paviment per posterior col.locació 
parquet, reparació desperfectes al C/. Cap del Rec núm. 1-5è.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2003000071 (COM/2003000339) 
Descripció obres: Canvi de fusteria al C/. Pedregar, 12  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: GROUPE ZANNIER ESPAÑA,S.A.  representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2003000090 (OBM/2003000123) 
Descripció obres: 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TELECOR, SA  representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2003000104 (OBM/2003000140) 
Descripció obres: Reforma local situat a la Muralla del Carme, 4 bxos  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: 33-45 RPM SA representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2003000097 (OBM/2003000145) 
Descripció obres: 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2003000105 (OMA/2003000087) 
Descripció obres: Formació escala interior habitatge  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2003000112 (COM/2003000500) 
Descripció obres:  Obres de reparació al C/. Aiguader, 20  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: XXX   
Expedient: ICB/2003000111 (COM/2003000502) 
Descripció obres: Condicionament interior de pisos al C/. Hospital, 11  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: XXX   
Expedient: ICB/2003000108 (OBM/2003000157) 
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Hospital, 11  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
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Sol·licitant: XXX   
Expedient: ICB/2003000113 (COM/2003000527) 
Descripció obres: Condicionament interior de pisos al C/. Serarols, 25  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.1.5 DESESTIMACIÓ DE SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % EN LA 

QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES, PRESENTADES PER CONSTRUCCIONES PRADAS CASTELLET, 
SL I PER CREACASA, SL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica: 
 

Sol·licitant: CONSTRUCCIONES PARADAS CASTELLET, S.L., representada pel 
Sr. XXX 
Expedient: URB/2003000164 – ICB/2003000114 
Descripció obres: Col·locació de bastida al C/. Puigterrà de Dalt, 12, C/. Llussà, 4-8 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CREACASA, S.L., representada pel Sr. XXX 
Expedient: URB/2003000173 – ICB/2003000095 
Descripció obres: Instal·lació bastida a la plaça Infants, 1 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost les 
construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o 
de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix 
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Llicències i Obres, segons el qual les 
instal·lacions complementàries o auxiliars a les obres  no es  troben emparades al 
règim de bonificació. 
 
Atès que no es compleixen els requisits per a gaudir de la bonificació del 95 % 
establerts a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost. 
 
El President de la Comissió d’Hisenda i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa la ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent acord: 
 
Desestimar la sol·licitud.” 
 
6.1.6 DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 95 % EN LA 

QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES PRESENTADA PER IMMOGESPAT, F-C., SL. 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica: 
 

Sol·licitant: IMMOGESPAT, F.C., S.L. 
Expedient: COM/2003000519 – ICB/2003000014 
Descripció obres: Enderroc parcial de lloses de balcons en mal estat al C/. Hospital, 
23 cantonada C/. Sant Salvador 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost les 
construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o 
de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix 
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Llicències i Obres, segons el qual: 
 
Atès que no es compleixen els requisits per a gaudir de la bonificació del 95 % 
establerts a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent acord: 
 
Desestimar la sol·licitud.” 
 
 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 i 
6.1.6 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Irujo i Fatuarte, i del senyor Serra i Rovira, per absència de la 
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 
2568/86, de 28 de novembre. Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut  
que ha quedat reproduït. 
 
6.1.7 APROVACIÓ DE L’INFORME SOBRE LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL 

SERVEI PÚBLIC D’AUTOTAXIS DE LA CIUTAT DE MANRESA 
PRESENTADA PEL SENYOR JOAN OLIVA MARCÈ, EN NOM DE 
L’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA I PROPOSICIÓ DEL RÈGIM 
TARIFARI PER A L’EXERCICI 2004. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El senyor XXX, en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA ha 
presentat sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic d’auto-taxis de la ciutat de 
Manresa. 
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Atès el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 2 d’abril sobre 
modificació i implantació de tarifes de béns i serveis en règim d’autorització o 
comunicació prèvies. 
 
Vist l’estudi econòmic presentat pel sol·licitant. 
 
Vist l’informe econòmic emès per la Cap de Secció de Tresoreria. 
 
El President de la Comissió Informativa, de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica, i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer: Informar en part favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei 
públic d’auto-taxis de la ciutat de Manresa presentada pel senyor XXX en nom i 
representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA, i proposar el règim tarifari 
següent a partir de l’1 de gener de 2004: 
 
 Tarifa 1  Tarifa 2 
    
Baixada de bandera  ......................................................... 1,85 € .............. 1,50 € 
Quilometratge recorregut  ................................................. 0,85 € .............. 0,70 € 
Hora d’espera  ................................................................................... 13,20 € ............ 
 
Suplements    
    
Recollida a domicili  .......................................................................... 1,15 € ............. 
Maletes .............................................................................................. 0,70 € ............. 
Animals Domèstics  ........................................................................... 0,85 € ............. 
Sortida d’estacions  ........................................................................... 0,70 €   ............. 
Serveis especials: casaments, funerals (inclou dues hores 
d’espera)  .......................................................................................... 

 
45,00 € 

 
............. 

Gossos guia, cotxes de nen i cadires de rodes són gratuïts. 
 
Tarifa 1: Aplicable els caps de setmana, dies festius i laborables de 22 h a 7 h. 
 
Tarifa 2: Aplicable els laborables de 7 h a 22 h. 
 
Segon: Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de revisió 
de les tarifes, a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de la sol·licitud 
esmentada." 
 

En aquest moment, abandona la sessió la senyor Riera i Monserrat. 

 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen s'informa 

favorablement, en part, la revisió de les tarifes del servei públic d'auto-taxis, sobre la 

qual l'Associació Ràdio Taxi Manresa proposava un augment lineal del 3 per 100. 

Diu que, examinats els estudis dels serveis tècnics de l'Ajuntament, es considera 

ajustat aplicar exactament el 2,9 per 100 d'augment, perquè els salts del taxímetre 

siguin de 0,05 euros per cada pas. 

Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.8 i 6.1.9 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 

6.1.8 APROVACIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE PUIG I APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES 
CONTRIBUCIONS ESMENTADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció 
d'Hisenda, referent a la determinació del cost de l'obra d'urbanització del Passatge 
Puig, mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en 
l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que aquestes 
obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment 
de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions 
especials per a la seva realització:  
 
I. Antecedents. 
 
1.1 Per Decret del dia 3 de juny de 2003 fou definitivament aprovat el projecte d'obra 

d'urbanització del Passatge Puig. 
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 78.986,66 €. 
 
II. Legislació aplicable 
 
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents: 
 
- art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el 

Reglament d’Organització i Funcionament i 195 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals. 

 
- art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases 

del Règim Local. 
 
- art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 
 
- art. 15.1 i 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes 

Locals, en relació amb 26 i 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributària. 

 
- art. 28 a 37 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las 

Hisendes Locals. 
 
III. Fonaments de dret 
 
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament 
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, 
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels 
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particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències 
de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra d'urbanització del 
Passatge Puig té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les 
enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de las Hisendes Locals. 

 
Com indica la memòria del projecte d'obres: 

 
El passatge Puig es troba situat a l’est de la Ciutat de Manresa i consisteix en un 
vial sense sortida, que té accés des del carrer de les Saleses i acaba en una 
tanca, darrera de la qual hi ha terrenys sense urbanitzar. 
... 
Aquesta urbanització suposa, per una banda, la obertura del tram que va des del 
final del passatge existent fins a enllaçar amb els carrers executats que connecta 
el Carrer de la Sardana amb el de Francesc Macià i, per l’altra, la adequació del 
tram actualment obert, amb la redefinició de les seves infrastructures 
urbanístiques, per tal d’obtenir un resultat homogeni en tota la seva llargada. 
(Aquest darrer és objecte del present expedient de contribucions especials). 
... 
Aquesta diferenciació es mantindrà al llarg del projecte, especialment pel que fa 
al pressupost de l’obra que es desglossa en dues fases, una primera que 
comprèn les obres necessàries per a l’obertura del nou tram de vial que és el 
que es pretén urbanitzar immediatament i una segona que es preveu executar 
més tard. Tot i això, el projecte contempla unitàriament aquestes dues fases per 
a garantir un tractament uniforme en tota la llargada del passatge. 
Les infrastructures urbanístiques que s'estudien i dissenyen son la xarxa de 
clavegueram i drenatge superficial, l'adequació de les xarxes de serveis, l'enllu-
menat públic, la definició de rasants i seccions transversals tipus, la 
pavimentació de calçades, la construcció de voreres i la senyalització horitzontal 
i vertical.  
... 
 
Actualment, el Passatge Puig és un vial sense sortida d’uns vuitanta metres de 
llargada. Té el seu accés en el Carrer de les Saleses i acaba amb una tanca 
darrera de la qual existeix un marge que situa una de les bandes del passatge 
(la situada al nord), uns tres metres per dessota de l’altra. Disposa de paviment 
de terra i presenta edificacions a banda i banda amb una amplada entre façanes 
de sis metres. El pendent natural del terreny va en direcció cap al Carrer de les 
Saleses, afavorint el drenatge natural del passatge. 
 
... Pel que fa al tram actualment obert conta amb els següents serveis, clarament 
deficitaris: 
  
- Clavegueram: el clavegueram actual consisteix en un clavegueró de totxo 

que discorre pel passatge fins arribar al carrer. Des d’aquí i per sota d’unes 
escales, es dirigeix cap al carrer situat al costat de la piscina, on connecta 
amb el col·lector existent en aquest lloc. 

 
- enllumenat públic: es limita a uns punts de llum ancorats a façana i 

alimentats des del carrer de les Saleses, amb cablejat grapat a la façana de 
la banda sud. 

 
- gas: no està implantat el servei de gas canalitzat, limitant-se la conducció 

existent a sengles derivacions des de la canonada del carrer de les Saleses 
que amb prou feines es perllonguen uns metres a l’interior del passatge.. 
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- subministrament elèctric en baixa tensió: el subministrament es fa mitjançant 

cablejat que va grapat per les façanes dels edificis existents. 
 
- aigua potable: disposen de subministrament d’aigua potable. 
 
- telefonia fixa: igual que el subministrament d’energia elèctrica, el cablejat va 

grapat per façanes, però només arriba fins a les mitgeres dels dos edificis 
més propers a l’entrada.  

 
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la 
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.  
 
3.2 L’art. 34.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las 

Hisendes Locals, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de 
finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la 
imposició i ordenació concreta. 

 
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques 

afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia 
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 
32.1, lletra a), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las 
Hisendes Locals, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de 
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar 
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i 
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen 
un major benefici. 

 
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, 
tenen la consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En 
les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o 
ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests 
béns. 

 
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, que 
són les següents: 

 
Cost real dels treballs pericials, de redacció de 
projectes i de direcció d’obres, de plans i de 
programes tècnics 0,00 €  
Import de les obres a realitzar 78.986,66 € 
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent 0,00 € 
Indemnitzacions 0,00 € 
  
TOTAL COST 78.986,66 €  

 
3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no ha de ser 
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres. 
Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment entre 
els subjectes passius. 
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La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que 
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques 
de l'obra, amb un carrer sense urbanitzar i només amb alguns serveis clarament 
deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que suporta 
l’Ajuntament.. 

 
Així, la base imposable resulta: 

 
Cost suportat pel municipi 78.986,66 € 
Percentatge d'aplicació 90 % 
Base imposable 71.087,99 € 

 
3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost 

real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul 
de les quotes corresponents. 

 
IV. Procediment i competència 
 
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord 
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre 
els beneficiaris i els criteris de repartiment. 
 
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat 
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85.  Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. 
 
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden 
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que 
preveuen els articles 36.2 i 37 de la LHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels 
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer. 
 
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es 
notificaran  les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es 
podrà  formular recurs de  reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la 
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer 
o les quotes provisionals assignades. 
 
V. Caràcter finalista i fraccionament 
 
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a 
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes 
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc 
anys. 
 
VI. Conclusions 
 
6.1 Per a l'obra d'urbanització del Passatge Puig és procedent exigir contribucions 

especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 de la LHL En 
tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant 
contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i 
l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a repartir 
entre els beneficiaris i els criteris de repartiment. 
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6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels 

previstos a l’article 32.1 a) de la LHL, i es consideren els més adients per la 
naturalesa de l’obra. 

 
6.3 La base imposable serà com a màxim de 71.087,99 €, equivalents al 90 % del 

cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera 
el límit del 90% exigit per la llei. 

 
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació 

que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria 
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

 
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació 

abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions 
especials. 

 
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat 

definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 de la LHL. S’ha de  
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i 
es pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que 
han de satisfer o les quotes assignades.  

 
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció 
dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres d'urbanització 

del Passatge Puig. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions 

Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius, 
expressius de: 

 
- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les 

consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació 
del cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de 
repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i 
normativa aplicable (annex 1). 

 
-  El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2) 
 
-  El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del 

projecte.(annex 3) 
 
-  Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) 
 i que es resumeix a continuació: 

 
Cost suportat pel municipi 78.986,66 € 
Percentatge d'aplicació 90 % 
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Base imposable 71.087,99 € 
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 4.851 m2 
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 14,654296 € / m2 

 
TERCER. Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 

* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
* 1/3 a l'acabament de les obres. 

 
QUART. Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 

durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte 
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords 
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals." 

 
ANNEX 

 
Bases d'ordenació de les contribucions especials per les obres d'urbanització del Passatge Puig 

 
Primera. Fet imposable 

 
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la 
realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns 
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament 
per complir els fins que li són atribuïts. L’obra d'urbanització del Passatge Puig té aquesta consideració 
perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de las Hisendes Locals. 

 
 Com indica la memòria  del projecte d'obres: 
 
 El passatge Puig es troba situat a l’est de la Ciutat de Manresa i consisteix en un vial sense sortida, 

que té accés des del carrer de les Saleses i acaba en una tanca, darrera de la qual hi ha terrenys 
sense urbanitzar. 

 ... 
 
 Aquesta urbanització suposa, per una banda, la obertura del tram que va des del final del passatge 

existent fins a enllaçar amb els carrers executats que connecta el Carrer de la Sardana amb el de 
Francesc Macià i, per l’altra, la adequació del tram actualment obert, amb la redefinició de les seves 
infrastructures urbanístiques, per tal d’obtenir un resultat homogeni en tota la seva llargada. (Aquest 
darrer és objecte del present expedient de contribucions especials). 

 ... 
 
 Aquesta diferenciació es mantindrà al llarg del projecte, especialment pel que fa al pressupost de 

l’obra que es desglossa en dues fases, una primera que comprèn les obres necessàries per a 
l’obertura del nou tram de vial que és el que es pretén urbanitzar immediatament i una segona que es 
preveu executar més tard. Tot i això, el projecte contempla unitàriament aquestes dues fases per a 
garantir un tractament uniforme en tota la llargada del passatge. 

 
 Les infrastructures urbanístiques que s'estudien i dissenyen son la xarxa de clavegueram i drenatge 

superficial, l'adequació de les xarxes de serveis, l'enllumenat públic, la definició de rasants i seccions 
transversals tipus, la pavimentació de calçades, la construcció de voreres i la senyalització horitzontal i 
vertical.  

 ... 
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 Actualment, el Passatge Puig és un vial sense sortida d’uns vuitanta metres de llargada. Té el seu 
accés en el Carrer de les Saleses i acaba amb una tanca darrera de la qual existeix un marge que 
situa una de les bandes del passatge (la situada al nord), uns tres metres per dessota de l’altra. 
Disposa de paviment de terra i presenta edificacions a banda i banda amb una amplada entre façanes 
de sis metres. El pendent natural del terreny va en direcció cap al Carrer de les Saleses, afavorint el 
drenatge natural del passatge. 

 
 ... Pel que fa al tram actualment obert conta amb els següents serveis, clarament deficitaris: 
 
 - Clavegueram: el clavegueram actual consisteix en un clavegueró de totxo que discorre pel 

passatge fins arribar al carrer. Des d’aquí i per sota d’unes escales, es dirigeix cap al carrer situat 
al costat de la piscina, on connecta amb el col·lector existent en aquest lloc. 

 
 - enllumenat públic: es limita a uns punts de llum ancorats a façana i alimentats des del carrer de les 

Saleses, amb cablejat grapat a la façana de la banda sud. 
 
 - gas: no està implantat el servei de gas canalitzat, limitant-se la conducció existent a sengles 

derivacions des de la canonada del carrer de les Saleses que amb prou feines es perllonguen uns 
metres a l’interior del passatge.. 

 
 - subministrament elèctric en baixa tensió: el subministrament es fa mitjançant cablejat que va 

grapat per les façanes dels edificis existents. 
 
 - aigua potable: disposen de subministrament d’aigua potable. 
 
 - telefonia fixa: igual que el subministrament d’energia elèctrica, el cablejat va grapat per façanes, 

però només arriba fins a les mitgeres dels dos edificis més propers a l’entrada. 
 
 Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les 

contribucions especials per a totes les finques veïnes. representant doncs un evident benefici especial 
per a totes les finques veïnes. 

 
2. Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats 

per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 2), i corresponen a  
les illes cadastrals 30000. 

 
Segona. Subjectes passius 

 
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de las Hisendes Locals, tenen la consideració de subjectes passius com a persones 
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de 
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns. 
 
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a l’annex 2. 
 
Tercera. Determinació del cost de les obres 

 
1. El pressupost total d'execució de l'obra és de 78.986,66 €, i està integrat pels conceptes següents 

(annex 3): 
 
 Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de 

plans i de programes tècnics 0,00 €  
 Import de les obres a realitzar 78.986,66 € 
 Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent 0,00 € 
 Indemnitzacions 0,00 € 
   
 TOTAL COST 78.986,66 €  
 
2. No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres. 
 
3. El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta inferior o 

superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents. 
 
Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris 

 
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la 
realització d’aquesta obra. Per les característiques de l'obra, amb un carrer sense urbanitzar i només amb 
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alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que suporta 
l’Ajuntament.. 
 
Cinquena. Bases de repartiment 

 
1. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al pagament 

de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna de l’expedient i en 
aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de las Hisendes Locals, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment 
el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en 
aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de 
les obres representen un major benefici. 

 
 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, és la següent: 
 
 Cost suportat pel municipi 78.986,66 € 
 Percentatge d'aplicació 90 % 
 Base imposable 71.087,99 € 

 
2. El mòdul aplicable resulta del càlcul següent. 
 
 Base imposable 71.087,99 € 
 Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 4.851 m2 
 Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 14,654296 € / m2 

 
3. En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà aplicant el 

coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.  
 
4. El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que experimenti el 

cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment. 
 
Sisena.- Relació de quotes provisionals 

 
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de repartiment que corresponen 
a cada contribuent s'adjunta com annex 4. 
 
Setena. Terminis de cobrament 

 
S’estableixen els terminis de cobrament següents: 
 
- 1/3 a l’inici de l’execució de les obres 
- 1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost 
- 1/3 restant a l’acabament de les obres 
 
Vuitena. Normativa aplicable 

 
En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal Municipal 
reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article 34.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre reguladora de les Hisendes Locals. 
 

 
6.1.9 APROVACIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 

LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL PASSATGE CARDENER I 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I 
APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESMENTADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció 
d'Hisenda, referent a la determinació del cost de l'obra de remodelació del Passatge 
Cardener, mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en 
l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que aquestes 
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obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment 
de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions 
especials per a la seva realització:  
 
I. Antecedents. 
 
1.1. Per Decret del dia 2 de juny de 2003 fou inicialment aprovat el projecte d'obra de 

remodelació del Passatge Cardener, quedant definitivament aprovat amb efectes 
del dia 21 d'agost de 2003. 

 
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 196.970,89 €. 
 
II. Legislació aplicable 
 
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents: 
 
- art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el 

Reglament d’Organització i Funcionament i 195 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals. 

 
- art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases 

del Règim Local. 
 
- art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 
 
- art. 15.1 i 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes 

Locals, en relació amb 26 i 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributària. 

 
- art. 28 a 37 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las 

Hisendes Locals. 
 
III. Fonaments de dret 
 
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament 
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, 
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels 
particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències 
de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de remodelació del 
Passatge Cardener té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les 
enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de las Hisendes Locals. 

 
Com indica la memòria del projecte d'obres: 

 
El passatge Cardener presenta en aquests moments deficiències greus tant en 
relació al seu nivell de pavimentació com de les infrastructures de serveis. 

 
El passatge Cardener té un perfil longitudinal irregular en sentit descendent des 
de l’av. Pirelli cap el riu Cardener, amb un pendent variable que es va adaptant 
als accessos existents. 

 
Pel que fa als perfils transversals cal distingir entre els dos laterals. 
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El lateral descendent esquerra segueix un pendent similar al de l’eix de carrer. 
En ell s’hi troben dos accessos per a vehicles a dues naus industrials, sense 
vorera i a peu pla. També s’hi troba una porta d’accés per a persones, la qual 
disposa d’un petit replà esglaonat ocupant la via pública. 

 
El lateral descendent dret no presenta cap accés. L’edificació que ocupa tota la 
façana disposa, però, d’un seguit de finestres baixes a nivell de sòcol. Adossada 
a aquesta façana hi ha una vorera de formigó amb poc pendent longitudinal, de 
manera que a mida que la calçada va baixant de cota es va originant un talús 
respecte a aquesta vorera. En el seu extrem final aquesta vorera acaba amb una 
petita rampa de pendent pronunciat, deixant a la vista un recrescut del mur de 
contenció de l’edificació ocupant la via pública. 

 
Per tant, els perfils transversals presenten una diferència de cota mitja d’ 1,50 m 
aproximadament. 

 
El passatge de terreny natural en pràcticament tota la superfície de l’àmbit, no ha 
estat mai pavimentat. En el primer tram d’entroncament amb l’av. Pirelli presenta 
una franja de formigó molt deteriorat. 
 
L’enllumenat públic només es present en un dels dos xamfrans. 

 
El passatge no disposa de mobiliari urbà, a excepció de la disposició de 
contenidors de recollida selectiva. 

 
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la 
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.  

 
3.2. L’art. 34.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las 

Hisendes Locals, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de 
finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la 
imposició i ordenació concreta. 

 
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques 

afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia 
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 
32.1, lletra a), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las 
Hisendes Locals, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de 
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar 
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i 
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen 
un major benefici. 

 
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, 
tenen la consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En 
les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o 
ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests 
béns. 

 
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, que 
són les següents: 
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Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de 
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics 0,00 €  
Import de les obres a realitzar 196.970,89 € 
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent 0,00 € 
Indemnitzacions 0,00 € 
  
TOTAL COST 196.970,89 €  

 
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no ha de ser 
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres. 
Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment entre 
els subjectes passius. 

 
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que 
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques 
de l'obra, amb un carrer sense urbanitzar i només amb alguns serveis clarament 
deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que suporta 
l’Ajuntament.. 

 
Així, la base imposable resulta: 
 
Cost suportat pel municipi 196.970,89 € 
Percentatge d'aplicació 90 % 
Base imposable 177.273,80 € 

 
3.7. El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost 

real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul 
de les quotes corresponents. 

 
IV. Procediment i competència 
 
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord 
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre 
els beneficiaris i els criteris de repartiment. 
 
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat 
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85.  Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. 
 
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden 
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que 
preveuen els articles 36.2 i 37 de la LHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels 
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer. 
 
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es 
notificaran  les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es 
podrà  formular recurs de  reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la 
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer 
o les quotes provisionals assignades. 
 
V. Caràcter finalista i fraccionament 
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Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a 
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes 
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc 
anys. 
 
VI. Conclusions 
 
6.1. Per a l'obra de remodelació del Passatge Cardener és procedent exigir 

contribucions especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 
de la LHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar 
mitjançant contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la 
imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat 
a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment. 

 
6.2. Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels 

previstos a l’article 32.1 a) de la LHL, i es consideren els més adients per la 
naturalesa de l’obra. 

 
6.3. La base imposable serà com a màxim de 177.273,80 €, equivalents al 90 % del 

cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera 
el límit del 90% exigit per la llei. 

 
6.4. Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació 

que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria 
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

 
6.5. Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació 

abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions 
especials. 

 
6.6. Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat 

definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 de la LHL. S’ha de  
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i 
es pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que 
han de satisfer o les quotes assignades.  

 
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció 
dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres de remodelació 

del Passatge Cardener. 
SEGON. Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions 

Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius, 
expressius de: 
- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les 

consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació 
del cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de 
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repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i 
normativa aplicable (annex 1). 

  
-  El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2) 
 
-  El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex 

3) 
 
-  Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) 
 i que es resumeix a continuació: 
 
Cost suportat pel municipi 196.970,89 € 
Percentatge d'aplicació 90 % 
Base imposable 177.273,80 € 
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 3.586 m2 
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 49,434969 €/m2 

 
TERCER. Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 

* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
* 1/3 a l'acabament de les obres. 

 
QUART. Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 

durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte 
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió 
de la província. 

 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-
hi les reclamacions que considerin oportunes. 

 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords 
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals." 

 
ANNEX 
 

Bases d'ordenació de les contribucions especials per les obres de remodelació del Passatge 
Cardener 

 
Primera. Fet imposable 

 
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la 
realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns 
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament 
per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de remodelació del Passatge Cardener té aquesta 
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals. 

 
 Com indica la memòria  del projecte d'obres: 
 
 El passatge Cardener presenta en aquests moments deficiències greus tant en relació al seu nivell de 

pavimentació com de les infrastructures de serveis. 
 
 El passatge Cardener té un perfil longitudinal irregular en sentit descendent des de l’av. Pirelli cap el 

riu Cardener, amb un pendent variable que es va adaptant als accessos existents. 
 
 Pel que fa als perfils transversals cal distingir entre els dos laterals. 
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 El lateral descendent esquerra segueix un pendent similar al de l’eix de carrer. En ell s’hi troben dos 

accessos per a vehicles a dues naus industrials, sense vorera i a peu pla. També s’hi troba una porta 
d’accés per a persones, la qual disposa d’un petit replà esglaonat ocupant la via pública. 

 
 El lateral descendent dret no presenta cap accés. L’edificació que ocupa tota la façana disposa, però, 

d’un seguit de finestres baixes a nivell de sòcol. Adossada a aquesta façana hi ha una vorera de 
formigó amb poc pendent longitudinal, de manera que a mida que la calçada va baixant de cota es va 
originant un talús respecte a aquesta vorera. En el seu extrem final aquesta vorera acaba amb una 
petita rampa de pendent pronunciat, deixant a la vista un recrescut del mur de contenció de l’edificació 
ocupant la via pública. 

 
 Per tant, els perfils transversals presenten una diferència de cota mitja d’ 1,50 m aproximadament. 
 
 El passatge de terreny natural en pràcticament tota la superfície de l’àmbit, no ha estat mai 

pavimentat. En el primer tram d’entroncament amb l’av. Pirelli presenta una franja de formigó molt 
deteriorat. 

 
 L’enllumenat públic només es present en un dels dos xamfrans. 
 
 El passatge no disposa de mobiliari urbà, a excepció de la disposició de contenidors de recollida 

selectiva. 
 
 Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les 

contribucions especials per a totes les finques veïnes. representant doncs un evident benefici especial 
per a totes les finques veïnes. 

 
2. Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats 

per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 2), i corresponen a  
les illes cadastrals 13053 i 13090      . 

 
Segona. Subjectes passius 

 
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de las Hisendes Locals, tenen la consideració de subjectes passius com a persones 
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de 
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns. 
 
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a l’annex 2. 
 
Tercera. Determinació del cost de les obres 

 
1. El pressupost total d'execució de l'obra és de 196.970,89 €, i està integrat pels conceptes següents 

(annex 3): 
 
 Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de 

plans i de programes tècnics 0,00 €  
 Import de les obres a realitzar 196.970,89 € 
 Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent 0,00 € 
 Indemnitzacions 0,00 € 
   
 TOTAL COST 196.970,89 €  
 
2. No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres. 
 
3. El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta inferior o 

superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents. 
 
Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris 

 
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la 
realització d’aquesta obra. Per les característiques de l'obra, amb un carrer sense urbanitzar i només amb 
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que suporta 
l’Ajuntament.. 
 
Cinquena. Bases de repartiment 
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1. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al pagament 
de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna de l’expedient i en 
aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de las Hisendes Locals, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment 
el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en 
aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de 
les obres representen un major benefici. 

 
 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, és la següent: 
 
 Cost suportat pel municipi 196.970,89 € 
 Percentatge d'aplicació 90 % 
 Base imposable 177.273,80 € 

 
2. El mòdul aplicable resulta del càlcul següent. 
 
 Base imposable 177.273,80 € 
 Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 3.586 m2 
 Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 49,434969 €/m2 

 
3. En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà aplicant el 

coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.  
 
4. El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que experimenti el 

cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment. 
 
Sisena.- Relació de quotes provisionals 

 
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de repartiment que corresponen 
a cada contribuent s'adjunta com annex 4. 
 
Setena. Terminis de cobrament 

 
S’estableixen els terminis de cobrament següents: 
 
- 1/3 a l’inici de l’execució de les obres 
- 1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost 
- 1/3 restant a l’acabament de les obres 
 
Vuitena. Normativa aplicable 

 
En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal Municipal 
reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article 34.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre reguladora de les Hisendes Locals. 
 

 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que el primer dictamen fa referència a les 

contribucions especials del passatge Puig, situat al davant de les Sales, i que és un 

vial sense sortida, d'uns vuitanta metres de llargada, que té accés pel carrer de les 

Saleses, que disposa de paviment de terra, que compta amb serveis clarament 

deficitaris, quan al clavegueram, i a l'enllumenat, ja que només compta amb algun punt 

de llum, i que el gas no està instal.lat. 

Continua dient que aquestes obres generen un especial benefici, exigit per la imposició 

de contribucions especials. 

Informa que l'import de les obres és de 78.986 euros i diu que per les característiques 

d'aquestes obres, que es fan en un carrer sense urbanitzar i amb uns serveis 

clarament deficitaris, com ja ha explicat, és convenient aplicar el 90 per 100 sobre el 

cost, com es fa en qualsevol altre expedient de contribucions especials de les 

mateixes característiques. 
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Explica, així mateix que la repercussió que té aquest expedient per mòdul per als 

propietaris és de 14,65 euros per metre quadrat. 

Continua exposat que el segon dictamen fa referència a les contribucions especials del 

passatge Cardener, situat en un lloc molt proper a l'avinguda Pirelli i explica que 

aquest passatge té greus deficiències respecte a la seva pavimentació, a les seves 

infraestructures de serveis, al seu irregular perfil longitudinal, al seu enllumenat, ja que 

només té algun punt de llum en els xamfrans, i al mobiliari urbà, del qual no en 

disposa.  

Diu que, per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per la 

imposició de les contribucions especials, per a totes les finques veïnes. 

Informa que l'import de les obres és de 196.970 euros i comenta que per les 

característiques de les obres, corresponents a un carrer sense urbanitzar, i amb 

alguns serveis clarament deficitaris, procedeix aplicar el 90 per 100 de la quota de les 

contribucions especials. 

Diu que la repercussió per preu unitari és de 49,43 euros per metre quadrat. 

Per acabar, demana el vot afirmatiu dels presents als dictàmens. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.8 i 6.1.9 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.10 i 6.1.11 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 

 

 

 

 

 

 

6.1.10 DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR 
XXX CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE LES QUOTES DERIVADES DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS  PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
“PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DEL CARRER MESTRES CABANES”. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 21 d'octubre de 
l’any 2002, fou provisionalment aprovat l’expedient d’aplicació de contribucions 
especials per a l’execució de l’obra anomenada “Projecte d’obres de millora del carrer 
Mestre Cabanes”, quedant definitivament aprovat per la manca de cap al·legació o 
reclamació durant el termini d’exposició pública de l’expedient. 
 
Vist que, practicada la corresponent notificació de quotes derivades de les 
contribucions especials amb les dades bàsiques de l’impost, per part del senyor XXX, 
en tant que propietari de la finca situada al carrer Ginjoler núms. 18-20, Escala A, 3r-
2ª, ha estat presentat recurs de fonamentat en les consideracions següents: 

a) Manca d’obtenció per part del subjecte passiu de cap benefici o augment del 
valor dels seus bens com a conseqüència de l’execució de les obres. 

b) Manca de justificació del benefici particular obtingut pels contribuents. 
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c) Subsidiàriament, el percentatge a aplicar seria del 50 %, considerant que el 
carrer ja es troba urbanitzat. 

 
Vist que l’existència d’un benefici especials es troba perfectament justificada en tant 
que en el mateix dictamen d’aprovació de l’expedient de contribucions especials 
textualment s’indica: 

3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, 
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització 
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de 
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins 
l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són 
atribuïts. L’obra de reforma del carrer Mestres Cabanes, té aquesta 
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes 
Locals. 
Com s'indica a la memòria del projecte d'obres: 

"La pavimentació del vial, resultat de varis arranjaments provisionals, 
presenta un aspecte irregular amb diversos materials. Així mateix, no 
presenta un espai destinat al pas de vianants en un dels seus costats. 
La vorera sud es redueix al cap de vorera del Carrer Barcelona, no 
existint vorera en aquest lateral de manera que el paviment asfàltic no 
arriba fins a la façana de les edificacions existents, deixant una estreta 
franja de terreny natural. D'altra banda, no hi ha clavegueram ni 
canalització de gas al carrer Mestres Cabanes, el qual tampoc no 
disposa de xarxa de telefonia".  

Per tant, la realització de les obres de millora, que comprenen (a banda del 
replanteig general de l'obra, l'extracció i retirada dels paviments existents, i els 
corresponents moviments de terres) la construcció del clavegueram, la 
implantació de serveis (aigua, gas, enllumenat públic i xarxa de telefonia) en 
tota la longitud del carrer i la pavimentació amb llambordes de formigó, 
representen doncs un evident benefici especial per a totes les finques veïnes. 

 
Vist que el carrer tant sols disposava de diferents capes d’asfalt provisional, sense 
substrat de fonamentació, ni caixa, com pot constatar-se el els documents gràfics que 
consten en el projecte d’obres, i en les fotografies següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atès que es dóna l’existència d’un benefici especial i que aquest es troba justificat en 
l’expedient administratiu, complint-se per tant el requisit necessari per a l’aplicació de 
les contribucions especials definit a l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, que disposa: 
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“Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el 
sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas”. 

 
Atès que l’article 31 .1 de la mateixa Llei 39/1988, de 28 de desembre, disposa: 
La base imponible de las contribuciones especiales esta constituida, como máximo, 
por el 90 % del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o 
por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

 
Atès que es tracta d’una primera urbanització, doncs el carrer tant sols havia estat 
objecte de l’aplicació de capes d’asfalt per part de l’Administració municipal, però que 
en cap moment fou urbanitzat com a tal carrer., resultant per tant aplicable el 
percentatge de 90 % del cost de l’obra a càrrec dels contribuents. 
 
Atès l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda i per la unitat d’assessoria 
jurídica dels Serveis Financers proposant, pels fets i fonaments de dret exposats, la 
inadmissibilitat del recurs de reposició interposat.  
 
El Regidor Delegat d’Hisenda, pels fets i fonaments de dret que han quedat exposats, 
ha de proposar que, previ informe favorable de la Comissió d’Hisenda, pel Ple 
municipal sigui aprovat el següent 
 
ACORD 
 
Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part del senyor XXX, en 
tant que propietari de la finca situada al carrer Ginjoler núms. 18-20, Escala A, 3r-2ª, 
pels motius de fet i fonaments de dret que s’han posat de manifest a la part expositiva 
del present Dictamen." 
 
 
 
 
6.1.11 DECLARACIÓ D'INADMISSIBILITAT DEL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE LES 
QUOTES DERIVADES DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DEL 
CARRER MESTRES CABANES”, PER HAVER ESTAT INTERPOSAT FORA 
DEL TERMINI LEGAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 21 d’octubre de 
l’any 2002, fou provisionalment aprovat l’expedient d’aplicació d’aplicació de 
contribucions especials per a l’execució de l’obra anomenada “Projecte d’obres de 
millora del carrer Mestre Cabanes”, quedant definitivament aprovat per la manca de 
cap al·legació o reclamació durant el termini d’exposició pública de l’expedient. 
 
Vist que, practicada el dia 11 de març de 2003 la corresponent notificació de les 
quotes derivades de les contribucions especials amb les dades bàsiques de l’impost, 
per part de la senyora XXX, en tant que propietària de la finca situada al carrer 
Barcelona núm. 14, escala E, 5è-1ª, ha estat presentat escrit en data de 22 d’abril de 
2003, al qual s’ha de donar caràcter de recurs de reposició en aplicació del que preveu 
l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, fonamentat en la 
consideració de que el seu habitatge no guarda cap relació amb les obres del carrer 
Mestre Cabanes, doncs tot el seu front, inclòs l’accés, és pel carrer Barcelona. 
 
Vist que en l’esmentada notificació s’indicava expressament el termini legal i hàbil d’un 
mes per a la interposició del pertinent recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu. 
 
Atès que l’article 14.2, lletra C), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de 
las Hisendes Locals, coincident amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, subsidiàriament aplicable, disposa: 

2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos 
de Derecho público de las Entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso 
de reposición que a continuación se regula. 
C) Plazo de interposición. 

El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión 
se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los 
correspondientes padrones o matriculas de contribuyentes u obligados al 
pago. 

 
Atès doncs que el recurs de reposició ha estat interposat fora del termini legalment 
hàbil a l’efecte, resultant procedent per tant la seva inadmissibilitat com ha declarat el 
nostre Tribunal Suprem en nombroses i reiterades sentències entre les quals es poden 
esmentar les següents: 

MARGINAL: RJ 1991\9193 
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª), de 30 noviembre 1991 
Recurso núm. 15/1990. 
RESOLUCION: Sentencia de 30 noviembre 1991. 
Recurso núm. 15/1990. 
PONENTE: Excmo. Sr. D. Julián García Estartús 
SEGUNDO.- Que preceptuado por el art. 52 de la Ley Reguladora de esta 
Jurisdicción (RCL 1956\1890 y NDL 18435) que, como requisito previo a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo deberá formularse recurso de 
reposición y que éste se presentará ante el órgano que hubiera de resolverle en el 
plazo de un mes, a contar de la notificación o publicación del acto con los requisitos 
a que se refiere el art. 59, la más reciente jurisprudencia ha determinado de manera 
categórica la forma de cómputo, desvaneciendo anteriores dudas y fluctuaciones de 
criterio, y así la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-1-1980 (RJ 1980\237), tiene 
declarado que "después de la vigencia del nuevo Título Preliminar del Código Civil, 
el plazo fijado por meses debe computarse de fecha a fecha, de no establecerse 
otra cosa, según la disposición contenida en el art. 52 de la Ley Jurisdiccional", 
haciendo con ello alusión al art. 5.º del Código Civil -en su redacción por Ley de 17-
3-1973 (RCL 1973\498 y NDL 18762) y Decreto de 31-5-1974 (RCL 1974\1385 y 
NDL 18760)-, según el que "siempre que no se establezca otra cosa... si los plazos 
estuvieren fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha", modalidad 
que, al decir del preámbulo del texto normativo "es la menos propicia a equívocos y 
coincide, también, con la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), de forma que, en este aspecto, se 
alcanza la conveniente unificación de criterios". 
TERCERO.- Como señala el Ayuntamiento demandando en el Fundamento Jurídico 
II de la Contestación.... De los hechos relatados y de la documentación obrante en 
el expediente administrativo, resulta evidente en primer lugar la inadmisiblidad del 

about:blankRCL/1956/1890
about:blankRJ/1980/237
about:blankRCL/1973/498
about:blankRCL/1974/1385
about:blankRCL/1958/1258
about:blankRCL/1959/585
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recurso interpuesto. Aunque la actora lo oculta, con fecha 16-5-1988, a la 
recurrente le fue notificado el Acuerdo de la Corporación de fecha 4-5-1988 por el 
que se decretaba el desahucio por vía administrativa de la actora, señalándose en 
dicho acuerdo, como resulta preceptivo, los recursos que cabía interponer contra el 
mismo y los plazos para su presentación. Pues bien, con fecha 17-7-1988, la 
recurrente interpuso recurso de reposición previo a la vía jurisdiccional, que no fue 
admitido por haberse presentado fuera del plazo de treinta días que al respecto 
establece el art. 211 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (RCL 1986\3812 y RCL 
1987\76) por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En consecuencia, el presente 
recurso no debe admitirse, por cuanto de lo contrario, con su admisión, se estaría 
reabriendo un plazo de antemano precluido, lo que, como expresamente recoge la 
S. 15-11-1983 (RJ 1983\6011), en ningún caso puede constituir un instrumento 
procesal válido, pues como también recoge la Sentencia de fecha 19-12-1977 (RJ 
1977\4829), "transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición, es 
obvio que el acuerdo en cuestión quedó consentido y firme"; y ello porque, como 
afirma la Sentencia de fecha 6-12-1986 (RJ 1987\2899), el plazo establecido para la 
formulación del recurso es de orden público, es decir, de Derecho necesario, y por 
tanto, sometido al régimen de la causa de inadmisibilidad del art. 82 c) de la Ley 
Jurisdiccional. 
CUARTO.- Cuanto antecede no puede conducir a otra conclusión que a la 
inadmisión del recurso por el juego del artículo que se acaba de citar, en relación 
con el 40.a) de la misma Ley. 
 
MARGINAL: RJ 1990\4224 
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª), de 11 mayo 1990 
RESOLUCION: Sentencia de 11 mayo 1990. 
PONENTE: Excmo. Sr. D. José María Reyes Monterreal 
CUARTO.- El recurso de reposición constituye, en efecto, un presupuesto procesal 
especialmente cualificado -no un simple requisito formal, más o menos dispensable- 
porque es imprescindible para que se considere agotada la vía administrativa y, por 
tanto, franqueado el acceso a la contenciosa, ya lo decida o no de un modo expreso 
el Organo ante el que se interpone, y cuya extemporaneidad -es necesario 
advertirlo- ni siquiera es subsanable por el procedimiento establecido en el artículo 
129 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, de tal manera que, exigiéndose que 
su interposición se produzca en el plazo de un mes, computable de fecha a fecha a 
partir de la notificación del acuerdo que, a través del mismo, se combate y sin que 
en esta ocasión se discuta que esta exigencia temporal no se cumplió tal 
circunstancia, por sí sola, tenía que dar lugar a la inadmisibilidad declarada por la 
sentencia que se recurre y que por sus propios términos tiene que ser confirmada, 
porque nada importa cuál fuera el sentido atribuible a la actitud silente de la 
Administración demandada, ni, por supuesto, cuál habría de ser -ya en relación con 
el fondo del problema planteado- el pronunciamiento que había de adoptarse sobre 
si el acuerdo presuntamente confirmado en reposición por aquélla era o no 
conforme a derecho. 

 
Atès l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda i per la unitat d’assessoria 
jurídica dels Serveis Financers proposant, pels fets i fonaments de dret exposats, la 
inadmissibilitat del recurs de reposició interposat.  
 
El Regidor Delegat d’Hisenda, pels fets i fonaments de dret que han quedat exposats, 
ha de proposar que, previ informe favorable de la Comissió d’Hisenda, pel Ple 
municipal sigui aprovat el següent 
 

about:blankRCL/1986/3812
about:blankRCL/1987/76
about:blankRCL/1987/76
about:blankRJ/1983/6011
about:blankRJ/1977/4829
about:blankRJ/1977/4829
about:blankRJ/1987/2899
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ACORD 
 
Declarar inadmissible el recurs de reposició interposat, en data de 22 d’abril de 2003, 
per la senyora XXX contra acord municipal plenari del dia 21 d’octubre de l’any 2002, 
pel qual fou provisionalment aprovat l’expedient d’aplicació d’aplicació de contribucions 
especials per a l’execució de l’obra anomenada “Projecte d’obres de millora del carrer 
Mestre Cabanes”, quedant definitivament aprovat per la manca de cap al·legació o 
reclamació durant el termini d’exposició pública de l’expedient i que li fou notificat el dia 
11 de març de 2003, segons el que disposen l’article 14 .2, lletra C), de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, coincident amb l’article 117 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de las Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, subsidiàriament aplicable." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella diu que els dos dictàmens fan referència als 

projecte de millora del carrer Mestres Cabanes, i que van quedar pendents quan, al 

mes de juliol es van desestimar els recursos que es van interposar en contra. 

Explica que en el primer dels dos dictàmens, el senyor XX ha interposat un recurs en 

el que al.lega que no s'havien d'aplicar les contribucions especials, perquè no 

s'obtenen beneficis, i, en el cas que n'hi hagués, s'hauria d'aplicar el 50 per 100 de la 

quota en lloc del 90 per 100.  

Recorda, com va explicar en el darrer Ple, que el carrer Mestres Cabanes no havia 

estat mai urbanitzat, sinó que, com a màxim s'hi havia aplicat una capa d'asfalt, 

perquè, quan plogués, els vianants no s'enfanguessin, i diu que, per tant, correspon 

aplicar el 90 per 100 de la quota en les contribucions especials. 

Informa que aquest expedient conté els mateixos informes tècnics que els anteriors 

expedients de contribucions especials, en base al qual es desestima aquest recurs de 

reposició. 

Quant al segon dictamen, explica que la senyora XXX també ha interposat un recurs 

de reposició contra aquest projecte d'obres de millora del carrer Mestres Cabanes, que 

ha presentat fora de termini i, per tant, d'acord amb els informes jurídics que s'han 

emès al respecte, es declara inadmissible l'esmentat recurs. 

Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels presents als dictàmens. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.10 i 6.1.11 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

6.1.12 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 
31/2003 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 

El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat 
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 

"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2004, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 

Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a baixes de 
crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i 
reduïbles sense pertorbació del servei, i a recursos generats per majors ingressos del 
Pressupost Municipal, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses 
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2004. 
 

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/2003 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 

Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 
31/2003 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze 
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions." 
 

PRESSUPOST 2003      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2003      

ESTAT DE DESPESES      

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

        

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

611.0.226 Administració financera.- Despeses diverses. 222.319,58 11.565,47   233.885,05 Majors ingressos IVA. 

432.3.221 Parcs i Jardins.- Subministraments. 5.386,00 20.000,00   25.386,00 Consignació insuficient. 

442.0.465 
Recollida d 'escombraries i neteja viària .- Consell 
Comarcal del Bages. 78.000,00   20.000,00 58.000,00 Consignació sobrant. 

452.4.489 Joventut.- Altres transferències. 108.220,00 4.000,00   112.220,00 Major ingrés subvenció. 

622.4.632 Mercat Puigmercadal.- Edificis i altres construccions. 90.050,00 6.025,00   96.075,00 Diferència subvenció Diputació. 

   41.590,47 20.000,00    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 31/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.771.759,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.949.838,59 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.542.140,87  Capítol 3.- Despeses financeres 1.713.989,00 

     
Capítol 4.- Transferències 15.195.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.148.010,16 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.255,88 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.884.379,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.969.370,88 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.561.321,01  TOTAL  ...................………........................................... 72.561.321,01 
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El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a l'expedient 

de modificació de crèdits número 31/2003, que té un import de 41.590 euros, que es 

desglossen de la manera següent: 21.590 euros, corresponent a Majors Ingressos, 

que s'han rebut, 11.565 dels quals provenen de Majors Ingressos d'IVA, 4.000 euros, 

d'una subvenció que ha concedit la Generalitat de Catalunya, destinada a la celebració 

de la Setmana de la Joventut, i 6.025 euros, d'una subvenció que ha atorgar la 

Diputació de Barcelona, destinada al projecte de reforma del Mercat. 

Diu que els 20.000 euros restants corresponen a un canvi de partides, destinat a 

augmentar la corresponent a subministraments, per una consignació insuficient, que 

s'obtenen de la partida de la recollida d'escombraries. 

Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l'assumpte 
sobrevingut que s'ha presentat, 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. 82.3 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 INFORMAR FAVORABLEMENT LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE LES 

TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
POTABLE A LA CIUTAT DE MANRESA, PRESENTADA PEL SENYOR 
JOSEP ALABERN I VALENTÍ, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
SOCIETAT AIGÜES DE MANRESA, S.A.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 17 d'octubre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de revisió de tarifes presentada per la societat gestora del servei 
públic de subministrament d'aigua potable al municipi de Manresa, Aigües de 
Manresa, SA, a la qual s'adjunta memòria justificativa de la revisió, i la informació 
tècnica i econòmica que s'exigeix a l'ordre del Departament de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de data 8 de setembre de 1988. 
 
Vist l'informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera 
convenientment justificat l'increment de tarifes proposat. 
 
Atès que la tramitació d'aquest expedient ha de seguir el procediment previst al decret 
149, de 28 d'abril de 1988, el qual estableix al seu article 3.1 que el Ple de la 
corporació ha d'emetre informe motivat sobre la proposta de modificació de tarifes 
presentada pel sol·licitant. 
 
El Regidor delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica proposa l'adopció dels següents 
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ACORDS 
 
PRIMER: Informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic 
de subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa presentada pel Sr. JOSEP 
ALABERN I VALENTÍ en nom i representació de la societat AIGÜES DE MANRESA, 
SA, i proposar el règim tarifari següent: 
 
1) Usos domèstics. Subministrament per aforament. 
 

Quota de servei ......................................................... 18,67 EUR/semestre/aforament 
Tarifa ................................................................................................. 0,3382 EUR/m3 
Conservació aforament ............................................. 7,49 EUR/semestre/aforament 

 
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador. 
 

Quota de servei  
  
Subministrament tipus A ............................................................ 5,39 EUR/trimestre 
Subministrament tipus B i C ...................................................... 7,16 EUR/trimestre 
Subministrament tipus D i E ...................................................... 10,75 EUR/trimestre 

 

Tarifes  
  
1r bloc (fins a 18 m3./trimestre) .................................................. 0,2323 EUR/m3 
2n bloc (a partir de 18 m3./trimestre) ......................................... 0,4340 EUR/m3 

 
Conservació comptadors  
  
Fins a 13 mm de diàmetre 1,87 EUR/trimestre 
De 15 mm de diàmetre 2,34 EUR/trimestre 
De 20 mm de diàmetre 2,71 EUR/trimestre 

 
3) Usos industrials i comptadors generals 
 

CALIBRE COMPTADOR EUR/TRIMESTRE LÍMIT BLOC (m3) 

7-10 mm.  13,38  150  
13 mm.  17,80  200  
15 mm.  26,76  300  
20 mm.  44,57  500  
25 mm.  66,87  750  
30 mm.  89,17  1.000  
40 mm.  178,45  2.000  
50 mm.  267,72  3.000  
65 mm.  356,86  4.000  
80 mm.  446,16  5.000  

100 mm.  624,59  7.000  
125 mm.  981,59  11.000  

 
Tarifes  
  
1r bloc (fins al límit indicat) ........................................................ 0,2323 EUR./m3 
2n bloc (a partir del límit indicat) ............................................... 0,4340 EUR./m3 

 
4) Comptadors per obres 
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Quota de servei: En funció del calibre del comptador, segons la taula de 

comptadors generals / industrials 
 

Tarifes  
  
1r bloc (fins a 18 m3 / trimestre) ................................................ 0,2323 EUR./m3 
2n bloc (més de 18 m3 / trimestre) ............................................ 0,4340 EUR./m3 

 
5) Usos Municipals 
 

Quota de servei: 10 % de la quota de servei de l'ús industrial/general. 
Tarifa de subministrament: ........................................................ 0,2323 EUR/m3 

 
6) En alta 
 

Tarifes  
  
A River Parc ............................................................................... 0,2323 EUR./m3 
A Callús ...................................................................................... 0,2323 EUR./m3 

 
7) Abonament propietaris plomistes: 0,1113 EUR/m3 
 
8) Cànon conservació 
 

CALIBRE EUR/TRIMESTRE 

    
fins a 13 mm.  1,87  

 15 mm.  2,34  
 20 mm.  2,71  
 25 mm.  3,47  
 30 mm.  4,39  
 40 mm.  6,26  
 50 mm.  12,34  
 65 mm.  15,91  
 80 mm.  19,56  
 100 mm.  24,32  
 125 mm.  28,53  

 

SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
la complimentació de l'expedient." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que es tracta d'informar favorablement la 

sol.licitud que ha presentat la societat municipal Aigües de Manresa, S.A., en relació 

amb les tarifes del servei d'aigua. 

Diu que l'increment general que es proposa és del 6,53 per 100, que és un import 

acumulat de la revisió dels preus de dos anys: el 2002 i el 2003.  

Explica que l'estudi dels costos d'explotació preveu una sèrie de majors despeses, 

però també un estalvi en els materials de conservació, cosa que permet que el 

pressupost d'explotació estigui pràcticament anivellat. 

Informa que el tècnic que ha revisat el projecte considera convenientment justificat 

l'increment de tarifes proposat per la societat municipal Aigües de Manresa, S.A.. 

Afegeix que aquest augment va ser aprovat pel Consell d'Administració de la societat 

esmentada i que, un cop aprovat aquest dictamen pel ple, seguirà el procediment 
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corresponent, a fi que la Comissió de Preus de Catalunya aprovi, si escau, l'augment 

de preus.  

Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 
 

El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que no entén la causa per la qual no s'han 

aplicat els increments durant dos anys i que no considera adient ni correcte que, de 

sobte, l'aigua de Manresa suposi aquest increment per al ciutadà. 

Creu que els augments de preus s'han de fer cada any, en el moment que 

correspongui fer-ho, en lloc de cada dos anys, cosa que no és el que els ciutadans 

esperen del seu ajuntament. 

Diu que, amb independència del bon funcionament de l'empresa subministradora, 

respecte el qual no té res a dir, el GMPPC no pot donar suport a aquest dictamen.   
 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 7 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 

8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n presenten ni se'n formulen. 
 

Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 hores i 
10 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental Vist i plau 

L’alcalde 
 


