Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 15 de març del
2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la
sessió número 4 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sra. Maria Àngels Mas i Pintó
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. José Luís Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Montserrat Mestres i Angla
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Rosa Argelaguet i Isanta
Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio i Cano
Josep Vives i Portell
Imma Torra i Bitlloch
Josep Becerra i Finestras
Maria Rosa Riera i Montserrat
Gregori García i Lladó
Alexis Serra i Rovira
Josep Maria Sala i Rovira
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Sr.

Miguel Angel Martínez i Conde

ABSENTS

El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió extraordinària i urgent del 28 de gener i la de la sessió ordinària del 16 de febrer
del 2004, que s’han 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, les actes esmentades queden aprovades per unanimitat dels
24 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 6, 7, 8 I
9, CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16 I 23 DE FEBRER I 1 DE MARÇ DEL
2004, 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 Junta de
Govern Local en les seves sessions número 6, 7, 8 i 9, corresponents als dies 9, 16 i
23 de febrer i 1 de març del 2004, 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’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2.568/86, de 28 de novembre.
a)

SERVEIS JURÍDICS I D’ASSESSORAMENT

a.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS

2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1233, DE 20
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 906/2003 INTERPOSAT PER MS-MT, S.L.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 19 de gener de 2004 en el
sentit de designar la Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la
defensa jurídica municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 906/2003
interposat per MS-MT, S.L., contra la resolució de l’Alcalde-President de 17-03-03, la qual
desestimava les al·legacions presentades per l’actora contra el projecte de reparcel.lació
del Pla Parcial Els Trullols-2, polígon 2, en comptes del Sr. Enric Aloy i Bosch que
figurava designat lletrat defensor fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1234, DE 20
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 301/03 INTERPOSAT PEL SR. ANDREU I LA SRA.
ANTONINA TRILLO VENDRELL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR l’acord plenari del dia 22 d’abril de 2003 en el sentit de designar la
Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la defensa jurídica
municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 301/03 interposat per Andreu i
Antonina Trillo Vendrell contra la modificació del Pla general d’ordenació al sector dels
Dolors de Manresa, en comptes del Sr. Enric Aloy i Bosch que figurava designat lletrat
defensor fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1235, DE 20
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1/2003-C INTERPOSAT PER LA SRA. ROSA
CODINACHS ESCALÉ I ALTRE.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR l’acord plenari del dia 19 de maig de 2003 en el sentit de designar la
Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la defensa jurídica
municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 1/2003-C interposat per Rosa i un
altre Codinachs Escalé contra l’acord adoptat per la Secció de Barcelona del Jurat
d’Expropiació de Catalunya en data 23 de setembre de 2002 pel qual es resol el preu
just en l’expedient 251-01, en comptes del Sr. Enric Aloy i Bosch que figurava designat
lletrat defensor fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1236, DE 20
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 177/2003 INTERPOSAT PEL SR. DOMÈNEC ROCA
BISBAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 15 d’abril de 2003 en el sentit
de designar la Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la defensa
jurídica municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 177/2003 interposat pel
Sr. DOMÈNEC ROCA BISBAL, contra la resolució de l’Alcalde-President de 28-11-02,
desestimatòria del recurs d’alçada interposat contra els acords adoptats per l’assemblea
constituent en la Junta de Compensació del Polígon 2 del Pla Parcial ”Els Atmellers” de
Manresa, en comptes del Sr. Enric Aloy i Bosch que figurava designat lletrat defensor
fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1268, DE 20
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 124/2003 INTERPOSAT PER LA SRA. ANTÒNIA
CASALS CAUMONS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR l’acord plenari del dia 3 de juny de 2003 en el sentit de designar la
Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la defensa jurídica
municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 124/2003 per la senyora
ANTÒNIA CASALS CAUMONS, contra l’acord adoptat per la Secció de Barcelona del
Jurat d’Expropiació de Catalunya en data 23 de setembre de 2002 pel qual es resol el
preu just en l’expedient 251-01, relatiu a la finca situada a la Ctra. de Vic, núm. 104 de
Manresa, en comptes del Sr. Enric Aloy i Bosch que figurava designat lletrat defensor
fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1474, DE 27
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 176/2001-I INTERPOSAT PER LA SRA. MARIA
VILALTA FUIXENCH.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR la resolució de l’Alcalde del dia 10 de juliol de 2003 en el sentit de
designar la Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la defensa
jurídica municipal en el recurs d’apel·lació interposat per la Sra. MARIA VILALTA
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FUIXENCH, contra la sentència dictada en data 08-05-03, que desestimava el recurs
contenciós-administratiu núm. 176/2001-I seguit contra la resolució del Jurat
d’Expropiació de Catalunya, de data 23-01-01, per la qual es fixava el preu just de la finca
de la Plaça Major, núm. 4, baixos, 3a. de Manresa, en comptes del Sr. Enric Aloy i
Bosch que figurava designat lletrat defensor fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1475, DE 27
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2040/2001 INTERPOSAT PER LA SRA. CARMEN
OLIVERAS ROCA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR la resolució de l’Alcalde del dia 20 de març de 2002 en el sentit de
designar la Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la defensa
jurídica municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 2040/2001 interposat per
CARMEN OLIVERAS ROCA, contra el decret de l’Alcalde-President de 17-09-01, que
acordava iniciar les actuacions d’expropiació per al desenvolupament de la Unitat
d’Actuació núm. 1 del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Barreres, ordenant la
seva gestió a la societat Fòrum, S.A. i adoptant per a la seva execució el sistema
d’expropiació per taxació conjunta, en comptes del Sr. Enric Aloy i Bosch que figurava
designat lletrat defensor fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1477, DE 27
DE FEBRER DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DE LA LLETRADA
MUNICIPAL SRA. JUDIT CAMPRUBÍ DUOCASTELLA EN SUBSTITUCIÓ
DEL SR. ENRIC ALOY BOSCH EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 514/2001-E INTERPOSAT PER LLERASAP, S.A.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- MODIFICAR la resolució de l’Alcalde del dia 4 de febrer de 2002 en el sentit de
designar la Sra. Judit Camprubí i Duocastella com a lletrada directora de la defensa
jurídica municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 514/2001-E interposat per
part de LLERASAP, S.A, contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de
data 18-06-01, per la qual es fixava el preu just de la finca situada al Passeig del Riu, s/n
de Manresa, en comptes del Sr. Enric Aloy i Bosch que figurava designat lletrat
defensor fins a aquest moment.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1047, DE 12
DE
FEBRER
DE
2004,
SOBRE
PERSONACIÓ
D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 1115/2003, INTERPOSAT PER INDUSTRIAS PLÁSTICAS
TRIANA, S.A., CONTRA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE DE 10 DE JULIOL DE
2003 QUE DESESTIMAVA PARCIALMENT LES AL.LEGACIONS
FORMULADES EN EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT
D'ACTUACIÓ NÚM. 29 DOLORS-NORD.

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 1115/2003 interposat per
INDUSTRIAS PLÁSTICAS TRIANA, S.A., contra la resolució de l’Alcalde-President de
data 10-07-03, la qual desestimava parcialment les al·legacions formulades per
l’actora, en relació al projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 29 DolorsNord Manresa, davant la Secció Tercera 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 Tercera 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 la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1124, DE 17
DE
FEBRER
DE
2004,
SOBRE
PERSONACIÓ
D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 24/2004-A, INTERPOSAT PER LA SENYORA MERCÈ FREIXA
ALEGRE I ALTRES, CONTRA L’ACORD DEL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE
CATALUNYA QUE FIXAVA EL PREU JUST DE LA FINCA CAN FONT DE LA
SERRA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1.- 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 24/2004-A interposat per la
Sra. MERCÈ FREIXA ALEGRE i altres, contra l’acord adoptat per la Secció de
Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya en data 25-06-03, pel qual es fixava el
preu just de la finca Can Font de la Serra, s/n de Manresa, expt. preu just 0004-03,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, en qualitat de
codemandats.
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2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals,
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós-administratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1274, DE 23
DE
FEBRER
DE
2004,
SOBRE
PERSONACIÓ
D'AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
380/2003-C INTERPOSAT PER BON PREU, S.A., CONTRA RESOLUCIÓ
DEL REGIDOR DELEGAT D'HISENDA QUE DESESTIMAVA RECURS EN
RELACIÓ A L'IAE 2003.

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 380/2003-C interposat per
BON PREU, S.A., contra la resolució del Regidor-Delegat d’Hisenda, desestimatòria
del recurs de reposició interposat per l’actora contra la matrícula de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques durant l’exercici 2003, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu 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
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 819, DE 4 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16/2004 SECCIÓ B
INTERPOSAT PEL SR. SANTIAGO BERNADES TEIXIDÓ I ALTRE, CONTRA
RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA D'URBANISME QUE
DESESTIMAVA LA PETICIÓ DE REVISIÓ PER CAUSA DE NUL.LITAT DE
LLICÈNCIA D'OBRES ATORGADA A PROMOCIONS COR DE CATALUNYA,
SA.

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
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municipals, en el recurs contenciós administratiu número 16/2004 secció B, interposat
pel Sr. SANTIAGO BERNADES TEIXIDÓ I ALTRE, contra la resolució de la tinent
d’alcalde regidora d’urbanisme de 5-11-03 que desestima la petició de revisió per
causa de nul·litat de la llicència d’obres atorgada a Promociones Cor de Catalunya, SA
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar en la parcel.la E4 del subsector I del pla
parcial de les Bases de Manresa, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.2 )

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 820, DE 3 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 618 I 644 EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 922/2003.

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 la policia local amb el
carnet professional número 618 i 644, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa amb el
número de Judici de Faltes 922/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 19 de desembre 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 618 i 644, en el Judici de Faltes núm.
922/2003.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1043, DE 16
DE FEBRER DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612 I 632 EN LA PEÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL NÚM. 932/2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 612 i 632, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat de Menors núm. 5 de Barcelona amb el
número de peça separada de responsabilitat civil 932/2002 secció H, 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 10 de setembre de 2002 al carrer Sant Joan
Baptista de la Salla, consistents en insults, desobediència i possibles lesions 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 612 i 632, en la peça de responsabilitat
civil núm. 932/2002 secció H.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1350, DE 23
DE FEBRER DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 638 I 631 EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 102/2004-JU.

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 638 i 631, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el
número 102/2004 JU, 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
febrer de 2004 al carrer Sant Andreu, consistents en insults, desobediència i possibles
lesions 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 638 i 631, en el Judici de Faltes núm.
102/2004-JU.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.18

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1410, DE 23
DE FEBRER DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 621, 310 I 648 EN EL JUDICI DE
FALTES NÚM. 112/2004-JU.

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 621, 310 i 648, per tal de garantir-los la defensa jurídica
que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el
número 112/2004 JU, 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 18 de
febrer de 2004, consistents en desobediència greu als agents de l’autoritat, trencament
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de la immobilització del seu vehicle i furt del parany que l’immobilitzava 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 621, 310 i 648, en el Judici de Faltes
núm. 112/2004-JU.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.3)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.19

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1066, DE 9 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 855, D'1
DE DESEMBRE DE 2003, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, QUE DECLARA LA INADMISSIBILITAT DEL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 833/2001 INTERPOSAT PEL TELEFONICA
MÓVILES ESPAÑA, SA, CONTRA LA ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
INSTAL.LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 855 de 1 de desembre de
2003, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa,
secció tercera de Barcelona, que resol, declarar la inadmissibilitat del recurs
contenciós administratiu número 833/2001 interposat per Telefonica Moviles España,
SA, contra contra l’ordenança municipal sobre instal.lacions de radiocomunicació que
va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 17 d’abril de 2001, 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."
2.20

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 881, DE 9 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 185, DE 4
DE DESEMBRE DE 2003, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 3 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS NÚM. 57/2003V
INTERPOSAT PEL SENYOR PEDRO DIAZ GARCÍA, CONTRA RESOLUCIÓ
DEL REGIDOR DELEGAT D'URBANISME QUE REQUERIA L'ENDERROC
D'UNES OBRES DUTES A TERMES SENSE LLICÈNCIA A LA ZONA DEL
POAL (CASA MOLINA).

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 185 de 4 de desembre de
2003, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, que resol desestimar
el recurs contenciós administratiu número 57/2003V interposat pel Sr. PEDRO DÍAZ
GARCÍA, contra el Decret del Tinent d’alcalde regidor delegat d’Urbanisme de 30 de
desembre de 2002, en el què es requeria l’enderroc de les obres dutes a terme sense
llicència a la zona del Poal (casa Molina), 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.
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2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
b)

SERVEIS FINANCERS

2.21

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1450, DE 25
DE FEBRER DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2003, en aplicació
d’allò que disposen els articles 172 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la
Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent:
1)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament .............................................
1.2. Obligacions pendents de pagament ....................................

2)

9.068.359,76
8.538.241,49

RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici .................... 48.627.940,86
2.2. Obligacions
pressupostàries
reconegudes
durant
l’exercici ............................................................................... -53.413.613,29
2.3. Resultat Pressupostari
-4.785.672,43
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
2.954.743,54
afectat ...................................................................................
2.5. Romanent de Tresoreria utilitzat ..........................................
2.167.744,49
2.6. Resultat pressupostari ajustat ..............................................
336.815,60

3)

ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1. Romanents de crèdit que queden anul·lats a 31-12-03 i no
s’incorporen a l’exercici de 2004 ..........................................
-Saldos de crèdit ...................................................................
3.2. Romanents de crèdit existents a 31-12-03 i que
s’incorporen al Pressupost de l’exercici de 2004 (Art.163
Llei 39/88) .............................................................................

4)

9.266.857,15
9.266.857,15

9.880.850,57
19.147.707,72

ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1. Drets pendents de cobrament ..............................................
4.1.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici
pendent de cobrament ..............................................
4.1.2. Drets pressupostaris liquidats en exercicis
anteriors pendents de cobrament .............................
4.1.3. Deutors per drets reconeguts de recursos d’altres
ens ............................................................................
4.1.4. Ingressos pendents d’aplicació .................................
4.1.5. Saldos dubtós cobrament .........................................

8.157.449,59
4.564.155,26
4.504.204,50
154.778,96
-258.220,59
-807.468,54
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4.2. Obligacions pendents de pagament .....................................
4.2.1. Obligacions pressupostàries pendents de pagament
reconegudes durant l’exercici ...................................
4.2.2. Obligacions pressupostàries pendents de pagament
reconegudes en exercicis anteriors ..........................
4.2.3 Creditors per devolució d’ingressos aplicats .............
4.2.4. Saldos creditors d’altres ens .....................................
4.2.5. Saldos comptes de creditors no pressupostaris .......

-9.520.527,31

4.3. Fons líquids ..........................................................................

11.331.168,83

4.4. Romanent de Tresoreria Total ..............................................

9.968.091,11

4.5. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat .....

-9.391.627,09

4.6. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

576.464,02

6.306.170,62
2.124.302,59
107.768,28
472.688,56
509.597,26

SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 2003, amb el detall que figura en l’expedient, per un import de
9.880.850,57 Euros.
TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 174.4. de la Llei 39/1988 esmentada i
l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril."
c)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.22

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DEL
10 DE FEBRER DE 2004 I DE L'ESCRIT DEL GABINET DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DEL 8 DE MARÇ DE 2004, PELS
QUALS JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE
D'AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA DISTINCIÓ ACADÈMICA
ENTRE EL CATALÀ I EL VALÈNCIA I A LA POSSIBLE UBICACIÓ D'UN
CENTRE PENITENCIARI
A SANT JOAN DE VILATORRADA,
RESPECTIVAMENT.

El secretari dóna compte de l'escrit de la vocal assessora del Ministeri de la
Presidència, senyora Magdalena Menchén del Cerro, i de l'escrit de la directora
del Gabinet del President, senyora Marta Grabulosa.
2.23

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1181, DE 23
DE FEBRER DE 2004, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE
L'ALCALDIA PER, ABSÈNCIA TEMPORAL, PEL PRIMER TINENT
D'ALCALDE, EL DIES 26 AL 29 DE FEBRER DE 2004, AMBDÓS
INCLOSOS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"Primer. Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular els dies 26 al 29
de febrer de 2004, ambdós inclosos, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran
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assumides, transitòriament, pel primer tinent d'alcalde, Sr. Josep Camprubí i
Duocastella, que substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al titular.
Segon. Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí i
Duocastella.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment i
als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb l'art. 13.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació en la primera sessió
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, als
efectes corresponents."
d)

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

2.24

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 2880/2003, DE 24 D'ABRIL DE 2003, SOBRE
CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA JOSEFINA GUARDIA ALAVEDRA COM
A PROFESSORA DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i
pel procediment de màxima urgència, a la senyora JOSEFINA GUARDIA ALAVEDRA
(DNI 39329233-S) com a professora del Conservatori per tal d’impartir classes de
llenguatge musical, amb una jornada de 23’33 hores setmanals, dels les quals 12
hores seran lectives, 4 d’activitats amb horari fix en el centre i 7’33 d’activitats
relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en el centre, pel
període comprès entre el dia 28 d’abril de 2003 i fins que es reincorpori al servei el
titular del lloc de treball senyor Francesc Vallès Fuster que es troba en situació de
baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual .........................................................................................
Paga extraordinària d’estiu ...................................................................
Paga extraordinària de Nadal ...............................................................
Complement paga de juny segons Llei 52/2002 ...................................
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002 ................................

1.081,71 EUR
1.081,71 EUR
1.081,71 EUR
51,83 EUR
51,83 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. 12 i 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
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.25

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 7119/2003, DE 17 D'OCTUBRE DE 2003, SOBRE
CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA MARIA SANTAMARIA CASALS COM A
PROFESSORA SUPERIOR DE L'ESCOLA D'ART.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment
de màxima urgència, a la senyora MARIA SANTAMARIA CASALS (DNI 77743462-N)
com a professora superior de l’Escola d’Art, 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 22 d’octubre de 2003 i fins que es reincorpori
al servei la titular del lloc de treball senyora Antònia Casellas Pla que es troba en
situació de baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual .........................................................................................
Paga extraordinària d’estiu ...................................................................
Paga extraordinària de Nadal ...............................................................
Complement paga de juny segons Llei 52/2002 ...................................
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002 ................................

1.778,24 EUR
1.778,24 EUR
1.778,24 EUR
81,95 EUR
81,95 EUR

Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que corresponguin.
La contractació esmentada anteriorment 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.
2. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Maria Santamaria Casals al lloc de
treball de professora superior de l’Escola d’Art amb núm. de codi LA20058, de la
Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del
dia 20 de gener de 2003.
3. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.26

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 1254, DE 18 DE FEBRER DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ DEL SENYOR GÜNTHER CHRISTOPH RAHN COM A
PROFESSOR SUPERIOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i
pel procediment de màxima urgència, al senyor GÜNTHER CHRISTOPH RAHN
(X1724500-Y) com a professor superior del Conservatori per tal d’impartir classes de
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contrabaix, 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 de març i fins al 31 de maig de 2004, període durant el qual la titular del lloc de
treball senyora Immaculada Grimalt Santacana gaudirà de llicència per assumptes
propis i per les retribucions següents:
Sou mensual ...........................................................................................
Paga extraordinària d’estiu .....................................................................
Paga extraordinària de Nadal .................................................................
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 .....................................
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 ..................................

906,90
906,90
906,90
83,59
83,59

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació del senyor Rahn s’efectua de conformitat amb el que disposen els
art. 12 i 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, al senyor Günther Christoph Rahn al lloc de
treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057 amb un
percentatge de dedicació del 50%, de la Relació de llocs de treball de personal laboral
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 19 de gener de 2004.
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."
2.27

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 1285, DE 20 DE FEBRER DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ DEL SENYOR XAVIER SOLER SELLARÉS COM A
PROFESSOR SUPERIOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i
pel procediment de màxima urgència, al senyor XAVIER SOLER SELLARÈS
(39365589-P) com a professor superior del Conservatori per tal d’impartir classes de
guitarra, amb una jornada de 23’25 hores setmanals, de les quals 12 hores seran
lectives, 4 d’activitats amb horari fix en el centre i 7’25 d’activitats relacionades amb la
docència que no s’han de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre
el dia 24 de febrer de 2004 i fins que es reincorpori al servei el senyor José Maria
Mangado Artigas que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per les
retribucions següents:
Sou mensual ......................................................................................... 1.204,92 EUR
Paga extraordinària d’estiu ................................................................... 1.204,92 EUR
Paga extraordinària de Nadal ............................................................... 1.204,92 EUR
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 ...................................
111,06 EUR
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 ................................
111,06 EUR
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Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació del senyor Soler s’efectua de conformitat amb el que disposen els
art. 12 i 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, al senyor Xavier Soler Sellarès al lloc de treball de
professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057 amb un percentatge
de dedicació del 66’43%, de la Relació de llocs de treball de personal laboral aprovada
pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 19 de gener de 2004.
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."
2.28

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 1582, D'1 DE MARÇ DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA RAQUEL BENÍTEZ SERRA COM A
TÈCNICA ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per circumstàncies de
la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel procediment de màxima
urgència, a la senyora RAQUEL BENITEZ SERRA (DNI 39379061-W) per tal de
realitzar funcions de tècnica especialista de biblioteca, amb una jornada de 17’5 hores
setmanals, pel període comprès entre el dia 3 i fins al 31 de març de 2004 i per les
retribucions següents:
Sou mensual ...........................................................................................
Paga extraordinària d’estiu .....................................................................
Paga extraordinària de Nadal .................................................................
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 .....................................
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 ..................................

651,20
651,20
651,20
62,25
62,25

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació de la senyora Benítez s’efectua de conformitat amb el que disposen
els art. 12 i 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 3 del
RD 2720/1998, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar contractes
eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’activitat normal
de l’empresa, així com el Decret 214/90, 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."

16

En aquest moment, l’alcalde altera l'ordre correlatiu dels assumptes inclosos en l'ordre del
dia, en el sentit de tractar seguidament la moció que s'ha presentat com a assumpte
sobrevingut número 7.4.
Seguidament, sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència d'aquest
assumpte sobrevingut, la qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 82.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
7.4

MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, DE CONDEMNA ALS
ATEMPTATS TERRORISTES COMESOS L'11 DE MARÇ DEL 2004 A
MADRID.

El secretari dóna compte de la moció del GMS, GMCiU, GMERC, GMICV-EA i
GMPPC, del 15 de març del 2004, que, transcrita, diu el següent:
"Davant dels atemptats terroristes del proppassat 11 de març a Madrid, amb la voluntat
d'expressar un posicionament unitari per part de l'Ajuntament de Manresa, els grups
municipals sotasignants proposem l'adopció dels següents acords:
1. Expressar la nostra condemna més absoluta a aquest i tots els atemptats
terroristes.
2. Manifestar la solidaritat de tota la ciutat de Manresa amb les víctimes i els seus
familiars.
3. Fer una crida ciutadana a la unitat dels partits democràtics per treballar i avançar en
favor de la llibertat i combatre el terrorisme.
4. Agrair la cívica participació dels milers de manresans i manresanes que van assistir
a la manifestació unitària celebrada el proppassat divendres, 12 de març.
5. Comunicar aquests acords a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Madrid i a la Presidència
de la Comunitat Autònoma de Madrid."
L'alcalde convida als presents a fer un minut de silenci.
Un cop fet el minut de silenci l'alcalde diu que la millor manifestació de condol, de
solidaritat i de condemna als atemptats terroristes que s'han perpetrat a Madrid és
l'actitud que van tenir tots els manresans i manresanes que van assistir a la
manifestació silenciosa que es va convocar a Manresa.
Sotmesa a votació la moció, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 REVOCAR EL PODER PER A PLETS ATORGAT AL SENYOR ENRIC ALOY
BOSCH, QUE JA NO TÉ LA CONDICIÓ DE LLETRAT MUNICIPAL.
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de febrer del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Per acord del Ple de la Corporació del dia 15 de gener de 2001 es va atorgar poder
per a plets a favor del senyor Enric Aloy Bosch, que havia estat nomenat lletrat
municipal.
Per Resolució del regidor delegat d’Administració de 5 de febrer de 2004, es va
resoldre declarar en situació de Serveis Especials al senyor Enric Aloy Bosch, en raó
de passar a prestar serveis com a personal eventual, adscrit al Departament de
Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya.
L’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que la representació i
defensa dels ens locals correspon als lletrats que serveixin en els seus serveis jurídics,
en concordança amb el que disposa l’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
El Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i d’Assessorament, ha emès informe
proposant que el Ple acordi l’execució de la revocació del poder per a plets, per no tenir ja
el senyor Enric Aloy Bosch la condició de lletrat municipal.
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1r. REVOCAR el poder per a plets número 276, de 23 de febrer de 2001, atorgat per
aquest Ajuntament davant el Notari senyor Juan García Sáez al senyor Enric Aloy
Bosch, que ja no té la condició de lletrat municipal.
2n. FACULTAR a l’Alcalde-President per a la realització de tota la tramitació que sigui
necessària i per a la signatura que calgui per la complimentació de l’expedient."
El senyor Irujo i Fatuarte explica que el dictamen fa referència a la revocació de
poders per a plets al senyor Enric Aloy i Bosch, que ha sigut funcionari d'aquest
Ajuntament fins que ha passat a prestar els seus serveis en el Departament de
Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.2 APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA AL PROTOCOL
GENERAL XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2004-2007.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 23 de febrer del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que, en data 29 de gener de 2004, la Diputació de Barcelona ha aprovat el
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, regulador de la
nova convocatòria de suport a les entitats locals de la província.
Atès l’escrit del President delegat de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de
Barcelona de data 6 de febrer de 2004, en què s’insta l’Ajuntament de Manresa a
formalitzar la seva adhesió a l’esmentat Protocol, com a pas previ per tal de poder
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formular les peticions específiques d’ajudes del municipi a la Diputació per a aquest
període.
Vist l’informe emès en data 20 de febrer de 2004 pel cap del Servei de
Desenvolupament.
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Protocol General Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, aprovat pel Ple de la Diputació del dia 29
de gener de 2004, i que regula la nova convocatòria de suport a les entitats locals de
la província.
SEGON.- Facultar el Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde president, per la signatura de tota
la documentació relacionada amb aquest Protocol."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que la Diputació de Barcelona atorga ajuts
econòmics i suport tècnic als ajuntaments, per poder desenvolupar projectes i
programes municipals. Recorda que en el mandat anterior l'Ajuntament de Manresa ja
es va adherir al conveni Xarxa Barcelona municipis de qualitat i manifesta que, vista la
bona experiència dels anys anteriors, proposa que l'Ajuntament de Manresa
s'adhereixi a aquest Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20042007, respecte el qual haurà d'elaborar les fitxes corresponents als projectes i
programes de la ciutat, que són susceptibles de rebre algun ajut.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.3 CREAR EL CONSELL DE CIUTAT I NOMENAMENT DELS SEUS
MEMBRES.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de març del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Vist que el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de la Corporació
Municipal en sessió celebrada el dia 18 de març de 2002, regula les formes, mitjans i
procediments d’informació i participació en la gestió municipal dels ciutadans i les
ciutadanes, així com de les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb allò que
s’establia en la Llei 7/1985, reguladora de les bases del Règim Local, i la Llei 8/1987,
municipal i de Règim Local de Catalunya i concordants.
Considerant que el Pacte de Govern establert al juny de 2003 entre les tres forces
polítiques que configuren l’actual govern municipal, assumeix el compromís de
desenvolupar el Reglament de Participació Ciutadana i, conseqüentment, de crear el
Consell de Ciutat previst al capítol tercer del títol cinquè de l’esmentat reglament com a
òrgan de participació ciutadana enfocat als temes globals i d'especial transcendència
per a la ciutat.
Vist que les modificacions legislatives del règim local, tant en l’àmbit de l’Estat (Llei
57/2003, de Mesures per a la Modernització del Govern Local), com en l’àmbit de
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Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya) no estableixen cap impediment a la creació d’aquest òrgan de
participació.
Tenint en compte que el Reglament de Participació Ciutadana preveu atorgar al
Consell de Ciutat les funcions de debat, consulta, proposta i informe en els temes
següents:
—
—
—
—
—
—

Pla estratègic de la ciutat.
Plans d'actuació municipals.
Revisió o modificació global del Pla General d'Ordenació Urbana.
Pressupostos municipals d'ingressos i despeses.
Política municipal de participació ciutadana.
Altres temes que li siguin encomanats per l’alcalde o el Ple de l'Ajuntament.

Atès que, d’acord amb l’article 40 del Reglament de Participació Ciutadana1. El
Consell de Ciutat està format per:
— L'alcalde i els regidors de l'Ajuntament.
— Els membres dels Consells Territorials.
— Fins a deu persones a títol individual, designades pel Ple de la Corporació, en raó
del seu bagatge social i/o professional, així com en representació de les entitats
empresarials i sindicals.
— El secretari de l'Ajuntament, amb veu però sense vot, que exerceix les funcions de
secretari.
I també hi poden participar:
— Tècnics municipals o d’altres administracions públiques, professionals, experts o
persones amb coneixements específics, a proposta de l'alcalde, quan ho
requereixin temes específics a tractar en l’ordre del dia.
— Tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, en qualitat d'oients, sempre i quan
ho permeti la capacitat del lloc on es celebrin les sessions.
Atès que, d’acord amb l’article 41 del Reglament de Participació Ciutadana, la
constitució del Consell de Ciutat és acordada pel Ple de l'Ajuntament, per majoria
absoluta, a proposta de l'Alcalde, un cop s'hagin constituït un mínim de tres Consells
Territorials.
Vist l’informe tècnic del Director de Drets de Ciutadania, adjunt en el present dictamen.
Vist l’informe jurídic del Cap de la Unitat Jurídico-Administrativa de Serveis a la
Persona, adjunt al present dictamen.
Com a Alcalde-President de la Corporació proposo al Ple Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Crear el Consell de Ciutat, d’acord amb el que disposa el capítol III del títol
5è (Arts. 36 a 42) del Reglament de Participació Ciutadana
SEGON. Nomenar com a membres del Consell de Ciutat, en raó del seu bagatge
social i/o professional, així com en representació de les entitats empresarials i
sindicals, les persones següents:
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TERCER. Suprimir la Comissió Mixta Municipal de Participació Ciutadana, d’acord
amb la disposició transitòria 4 del Reglament de Participació Ciutadana, en la qual
consta que la Comissió Mixta Municipal de Participació Ciutadana mantindrà la seva
vigència fins al moment en què el Ple de l'Ajuntament aprovi la constitució del Consell
de Ciutat.
QUART. Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació relacionada
amb el present dictamen."
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena de correcció que ha presentat
l'alcalde respecte al dictamen, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que a la reunió de la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania, celebrada el 9
de març de 2004 es va informar el dictamen de creació del Consell de Ciutat,
nomenament de deu dels seus membres i supressió de la Comissió Mixta Municipal de
Participació Ciutadana.
Atès que s'ha detectat un error material al segon acord de l'esmentat dictamen, el qual
fa referència al nomenament de deu dels membres d'aquest òrgan.
D'acord amb allò que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/92 estatal, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es procedeix a rectificar d'ofici l'esmentat error material, de tal
forma que el segon acord del dictamen quedi redactat en els termes següents:
SEGON. Nomenar com a membres del Consell de Ciutat, en raó del seu bagatge
social i/o professional, així com en representació de les entitats empresarials i
sindicals, les persones següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sr. Josep Alabern i Valentí
Sr. Carles Boix i Planas
Sr. Sebastià Catllà i Calvet
Sr. Miguel Espejo i Rodríguez
Sr. Lluís Guerrero i Sala
Sr. Xavier Lanza i Prieto
Sr. Valentí Martínez i Espinosa
Sr. Lluís Piqué i Sancho
Sr. Jordi Santasusana i Codina
Sr. Lluís Vidal Sixto i Orozco"

La senyora Sensat i Borràs explica que amb aquest dictamen es proposa la crear el
Consell de Ciutat, que forma part del procés que es va iniciar en aquesta nova
legislatura, amb la creació dels Consells Territorials.
Continua dient que ara falta donar format al Consell de Ciutat i, sobretot, al que fa
referència al nomenament de deu persones, que representarien a organitzacions o
col.lectius, que no queden integrats en els Consells Territorials i alguns dels quals
formaven part de la Comissió Mixta, que s'ha extingit i que deixarà de funcionar.
Diu que el Consell de Ciutat es constituirà formalment el 27 de març, en la seva
primera trobada, a partir de la qual caldrà anar trobant la forma útil, que permeti una
millor relació i proximitat entre les organitzacions polítiques i el govern municipal, i els
ciutadans.
Informa que l'Ajuntament i, en concret, l'alcalde, com a president del Consell, ha parlat
amb les organitzacions que ha considerat que podrien estar interessades en formar
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part del Consell de Ciutat. Afegeix que aquestes organitzacions han manifestat el seu
interès per participar-hi i han proposat la persona que han considerat més adient per
representar-les.
Diu que les deu persones que es relacionen en el dictamen són molt valuoses i
importants, però fa notar que són homes i que seria bo que aquestes organitzacions
aconseguissin que alguna dona les representés, perquè és indubtable que a Manresa
hi ha dones amb capacitat i legitimitat per poder fer aquesta funció. Aclareix que no ho
diu com a desmèrit envers els representants que es proposen, sinó com a una
autocrítica, ja que, com a regidora, ha hagut de preparar aquest tema amb poc temps
o amb poca previsió. Opina que cal treballar en la línia d'aconseguir una visualització
més paritària de la ciutat pel que fa a aquest col·lectiu.
Manifesta que l'Ajuntament és conscient que comença una dinàmica, que és nova per
a tothom, amb molts reptes i incerteses, i que la voluntat que s'hi dipositi serà clau,
sobretot per part de l'equip de govern, però demana a tots els partits que estan
representats a l'Ajuntament la seva complicitat i el seu suport amb el vot afirmatiu al
dictamen.
Sotmès a votació el dictamen amb l'esmena incorporada, s'aprova per unanimitat dels
24 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

3.2.1 MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL
FUNCIONARI APROVADA PER ACORD PLENARI DE 19 DE GENER DE
2004.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 8 de
març del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari de data 19 de gener de 2004 es va aprovar la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa pel 2004.
Atès que dels informes emesos per diferents caps de servei cal adaptar la jornada que
tenen assignada alguns llocs de treball.
Atès que s’ha produït una baixa en el lloc de Cap de Serveis d’Obres i Manteniments i
per aquest motiu cal cobrir el lloc base de Tècnic Superior Enginyer, lloc que no figura
en aquest moments en la relació de llocs aprovada.
A més en l’acord plenari de 19 de gener s’ha detectat un error material en l’assignació
de la jornada en el lloc de treball d’Informador/a Turístic/a.
De conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu comú, les
administracions públiques podran, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següents
ACORD
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1.

Modificar la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari aprovada per
acord plenari de data 19 de gener de 2004 en el sentit de crear el llocs de
treball següents:

CODI LLOC

DENOMINACIO DEL LLOC

VINCULACIÓ
PLAÇA

REQUISITS
(Grup)

NIVELL
CD

TIPUS DE
JORNADA

FA20070

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A

F

A

20

J.0.

6.399,23

FA20071

TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL

F

A

20

J.P2.

10.127,05

FB19047

TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ

F

B

19

J.P2.

8.874,98

2.

COMPLEMENT
ESPECIFIC

Modificar el tipus de jornada i el complement específic al lloc de treball de
Informador/a Turístic en el sentit següent:

on diu:
CODI LLOC

DENOMINACIO DEL LLOC

FC15049

INFORMADOR/A TURÍSTIC

VINCULACIÓ
PLAÇA

REQUISITS
(Grup)

NIVELL
CD

TIPUS DE
JORNADA

F

C

15

JP2

VINCULACIÓ
PLAÇA

REQUISITS
(Grup)

NIVELL
CD

TIPUS DE
JORNADA

F

C

15

JP1

COMPLEMENT
ESPECIFIC

7.815,41

ha de dir
CODI LLOC

FC15049

DENOMINACIO DEL LLOC

INFORMADOR/A TURÍSTIC

COMPLEMENT
ESPECIFIC

6.513,05"

El senyor Irujo i Fatuarte explica que aquest dictamen incorpora bàsicament
l'adaptació de la jornada que tenen assignats alguns llocs de treball.
Continua dient que en la Relació de llocs de treball s'especifiquen les característiques
de cada lloc, entre les quals hi ha la dedicació, i que periòdicament s'hi incorporen
modificacions, a fi d'anar-la adaptant a les necessitats que té l'Ajuntament respecte a
les dedicacions de determinats llocs de treball.
Diu que amb aquest dictamen es proposa, per una banda, la creació d'un lloc de
treball com a conseqüència de la baixa que s'ha produït del lloc corresponent al cap
del Servei d'Obres i Manteniments; i, per una altra banda, l'adequació de la jornada de
dos llocs de treball que no tenien la catalogació JP2 (Jornada amb prolongació de
nivell 2) que correspon a la realització de 40 hores setmanals, que era necessària en
aquests dos casos.
Quant a la segona modificació que recull el dictamen, explica que es tracta d'un error
material, que consisteix en que en la Relació de llocs de treball aprovada al mes de
gener es va definir el lloc d'informador turístic amb la dedicació JP2, en lloc de la JP1,
que és la que li correspon.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 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.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME
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4.1.1 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. PRECISIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL NO
URBANITZABLE EN LES ZONES AGRÍCOLES.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 4 de
març del 2004, que, transcrit, diu el següent:
1. ANTECEDENTS
Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PRECISIÓ
DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL NO URBANITZABLE EN LES ZONES
AGRÍCOLES, 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.
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al públic
durant el termini d’un mes, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 21, del dia 24 de gener de
2004, així com en el diari El Periódico, de 12 de gener de 2004, i que dins d’aquest
termini no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment.
Atès que s’ha dut a terme la notificació als Ajuntaments del municipis que afronten
amb el terme municipal, sense que tampoc hagin al·legat res al respecte.
L’objectiu d’aquesta Modificació és introduir millores en les determinacions de la
regulació de les zones de protecció agrícola, amb la voluntat de conservar i impulsar el
regadiu pels seus valors de producció, protecció del paisatge i conservació dels
elements patrimonials de l’horta de Manresa.
2. FONAMENTS DE DRET
L'article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme disposa que "les
modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació".
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut a l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple.
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. PRECISIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL
NO URBANITZABLE EN LES ZONES AGRÍCOLES, redactada pels serveis
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tècnics municipals, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’Urbanisme.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a)
en relació amb l’article 77 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme."
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de l'aprovació provisional d'un
document, que no difereix del que es aprovar inicialment, ja que durant el període
d'exposició pública no es va presentar cap al.legació.
Diu que l'objectiu és modificar determinats aspectes de regulació del sòl no
urbanitzable, amb la finalitat de millorar la seva productivitat de caràcter agrícola, i
resoldre alguns temes que no havien quedat prou ben explicats en l'aprovació
definitiva del Pla General del 1997, referents bàsicament a traçats de camins, definició
de tanques i construccions auxiliars de caràcter agrícola, entre d'altres.
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.
A continuació, l'alcalde altera novament l'ordre correlatiu dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia, en el sentit de tractar seguidament la proposició número 6.2, en atenció a
les persones que són presents al Saló de Sessions, que hi estan interessades.
6.2

PROPOSICIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EA, ERC I GMS EN
RELACIÓ AMB LA CAMPANYA RECORDATORI DE LA GUERRA I
OCUPACIÓ DE L'IRAQ.

El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de març, que, transcrita, diu el
següent:
"Atès que la Plataforma Bages Aturem la Guerra organitza una campanya anomenada
DESPRÉS D'UN ANY: IRAQ NO OBLIDEM!
Atès que la campanya promou un conjunt d'activitats en les quals hi participen d'altres
entitats, organitzacions així com el Consell de Solidaritat de la ciutat de Manresa.
Atès que les entitats i la Plataforma pretenen que, en el marc de la campanya, hi hagi
un posicionament per part dels grups municipals de l'Ajuntament i que n'assumeixin el
contingut i actuïn de manera conseqüent amb el mateix.
Els grups municipals d'ICV-EA, ERC i PSC al Ple de l'Ajuntament de Manresa
l'adopció de la següent
DECLARACIÓ
Fa ara aproximadament un any que arreu del món milions de persones ens
manifestàvem per tal de demostrar que estàvem i, ara més que mai estem, contra
aquesta absurda i sagnant invasió a l'Iraq, com també en contra de totes les guerres i
la cultura bel.licista i repressiva que les fa possibles.
A molts països del món, la gent es va mobilitzar i va sortir al carrer de forma massiva
per rebutjar el genocidi que, algunes potències mundials, estaven cometent contra la
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població iraquiana des de feia més de 10 anys, amb l'inhumà bloqueig econòmic que
dessagnava el país més ric i desenvolupat de la regió.
L'afany per conquerir nous territoris, dominar els recursos naturals o controlar política,
estratègica i militarment la zona de l'Orient Mitjà, va portar als governs dels EUA,
Regne Unit i de l'Estat espanyol, a inventar-se un discurs farcit de falsedats i
calúmnies, basat en l'existència a l'Iraq d'armes de destrucció massiva, lligams amb el
terrorisme internacional i possessió d'arsenals químics i bacteriològics. De res va servir
que els inspectors de Nacions Unides, la qual feia més de 10 anys que duia a terme
programes d'inspecció d'armament a l'Iraq, digues que no hi havia en aquell moment
cap evidència d'aquest fet.
Fent callar, amb el seu aparell mediàtic, les nombroses veus que ens manifestàvem en
contra, fent oïdes sordes a l'opinió dels organismes internacionals, els EUA i els seus
aliats van decidir iniciar la invasió de l'Iraq, sota el pretext d'acabar amb la dictadura
del règim encapçalat per Sadam Hussein.
Transcorregut més d'un any, la promesa pacificació i democratització de l'Iraq, s'ha
convertit en un mal somni, per a la població iraquiana primer de tot, però també per a
les forces ocupants. La inestabilitat i la radicalitat política i religiosa al país és més
intensa que mai. Les dificultats de subsistència, la pobresa i la tensió entre la població
van augmentant dia a dia. S'ha incrementat la repressió de forma indiscriminada,
mentre les empreses colonitzadores (majoritàriament americanes i britàniques, però
també d'espanyoles),no paren en el seu objectiu d'espoliar les poques riqueses que
encara té el país i, de manera especial, el petroli. Iraq és ara més pobre i insegura que
mai. Aquells que la van destruir, ara la volen reconstruir amb contractes milionaris que
acabaran pagant els mateixos iraquians.
És davant d'aquesta caòtica i desesperada situació i, de l'autisme de les autoritats
aliades en el conflicte (EUA, Regne Unit i Espanya) que exigim:
— Que la nostra veu i la nostra voluntat sigui escoltada.
— Que el senyor Aznar i la resta del seu govern assumeixin la seva responsabilitat en
el conflicte, que es creï una Comissió d'investigació parlamentària que dirimeixi les
responsabilitats que hi puguin haver comès i, que si és el cas, presentin la seva
dimissió.
— Que els exèrcits aliats marxin immediatament de l'Iraq, per permetre que la població
d'aquell país, decideixi lliurement sobre el seu futur polític amb la presència de la
força multinacional de la ONU.
— Que sigui investigada també la participació d'empreses i persones estrangeres, en
el procés d'espoliació i apropiació per la força, de totes les riqueses que tenia el
país abans de la invasió.
— Que la població de Manresa, del Bages i de tota Catalunya, siguem exigents amb
els nostres governants, deixant sentir la nostra veu a les urnes i al carrer.
— És per això que demanem al Ple de la Corporació Municipal que assumeixi el
contingut d'aquest manifest i actuï de manera conseqüent amb el mateix."
A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada pel senyor Domènec Cucurella
Comellas, en representació de l'entitat Justícia i Pau de Manresa, en la que demana
autorització per intervenir en aquesta sessió plenària, i d'acord amb el que disposa
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l'article 20 del Reglament de participació ciutadana, l'alcalde dóna la paraula al
representant que intervindrà.
El senyor Francesc Trullàs i Barnaus (amb DNI número 39.350.275-N) diu que, en
nom de la Plataforma Bages aturem la guerra i de més d'una quinzena d'entitats i
associacions de Manresa i comarca, així com de moltes persones, a títol individual, fa
ús del Reglament de participació ciutadana.
Exposa que el treball de la Plataforma Bages aturem la guerra se centra bàsicament
en la lluita contra les guerres i, molt concretament, contra la invasió de l'Iraq, i que ha
fet sempre especial atenció a la denúncia de les atrocitats i injustícies prèvies i
presents en l'actual guerra d'Iraq.
Recorda als presents que la guerra ha estat tan sols l'última acció contra el poble
iraquià, empobrit després d'onze anys de bloqueig.
Diu que en aquesta tasca centra els seus esforços la Plataforma Bages aturem la
guerra, a través de la difusió de la cultura de la pau, cosa que significa que pretén
ajudar a la comprensió de la diferència, tant la que es dóna al nostre país amb la
immigració, la llibertat de culte o el pensament polític, com a l'estranger, amb les
diferents maneres de veure i d'interpretar el món actual.
Continua dient que la Plataforma Bages aturem la guerra també treballa per potenciar
la participació ciutadana i la unitat d'acció amb diferents col.lectius, i intenta que ningú
oblidi que la invasió i la guerra a l'Iraq no s'ha acabat, i que, malgrat que només
tinguem coneixement de les morts que s'han produït en el bàndol aliat americà, és ben
segur que les víctimes segueixen essent bàsicament iraquianes. Afegeix que el color
de la pell continua determinant més que mai la rellevància de cada mort.
Diu que la Plataforma Bages aturem la guerra pretén, amb la seva presència en
aquesta sessió plenària, defensar la proposició i recordar als presents que fa un any
es va iniciar la invasió a l'Iraq—en contra de l'opinió de ciutadans de Catalunya, de
l'Estat i de gran part dels països occidentals—la qual, lluny de millorar la situació en
aquell país, l'ha empitjorat, perjudicant sobretot als col.lectius més desfavorits—com
passa sempre—, que són els nens, els malalts, la gent gran i les dones.
Diu que en lloc de guanyar la transparència i la informació està vencent l'engany i que
la reconstrucció d'aquell país s'està fent a benefici de les empreses americanes i
britàniques, a més d'altres, entre les quals n'hi ha d'espanyoles i catalanes.
Afirma que aquest botí de guerra és mesquí, com també ho és l'actuació de les
Corporacions empresarials que hi participen com són ara la Caixa de Pensions de
Barcelona, Repsol o els grans holdings de construcció.
Continua dient que en comptes de crear-se llaços de cooperació estan naixent vincles
de sang i odi entre els pobles.
Manifesta que, avui més que mai, quan està a punt de complir-se el primer aniversari
de l'inici de la invasió a l'Iraq i després de l'atemptat perpetrat a Madrid, com a
conseqüència del qual s'estan fent presents aquests llaços de sang també en el nostre
país, a més de debatre la proposició que s'ha presentat en aquesta sessió, la
Plataforma Bages aturem la guerra demana al Ple de l'Ajuntament de Manresa que
traslladi a les institucions i organismes superiors l'acord que emani d'aquest Ple, en
base a la proposició, així com als ideals en els que es basa; i que promogui, amb el
seu treball amb les associacions i grups socials organitzats i amb tots els ciutadans el
missatge de no defallir en el treball actiu a favor de la pau i del respecte entre els
pobles.
Diu que cal que el respecte a la vida de les persones i la lliure capacitat de decisió de
cada poble guiï aquesta actuació.
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Demana que tot el que s'ha exposat fins ara es tradueixi en el suport de la Corporació
a la campanya d'actes «Iraq: no oblidem» inclosa en la quinzena d'actes per a la pau
del 12 al 26 de març, i, de manera ferma i decidida, a la concentració-manifestació que
se celebrarà divendres, 19 de març, a les 8 del vespre, davant de l'església de Crist
Rei de Manresa, sota el lema: «Iraq: no oblidem. Fora les forces d'ocupació de l'Iraq».
La senyora Sensat i Borràs manifesta el suport del GMICV-EA a la proposició i el
reconeixement al treball que ha desenvolupat la Plataforma Bages aturem la guerra,
no només amb motiu dels actes d'aquesta quinzena, sinó al llarg del darrer any,
respecte el qual segurament no ha obtingut el suport que hauria estat desitjable, per
part de les organitzacions polítiques i socials.
Diu, per tant, que el GMICV-EA assumeix, com a pròpies, en la mesura de les seves
possibilitats, la proposició i les reflexions que ha exposat el representant de la
Plataforma Bages aturem la guerra.
Afegeix, però, que la presència de la Plataforma Bages aturem la guerra en aquesta
sessió—que possibilita que es faci una reflexió conjunta sobre aquest tema—, i els
atemptats que s'han produït a Madrid, permeten introduir nous elements de reflexió.
En aquest sentit, manifesta que és evident que l'atemptat de Madrid ha posat sobre la
taula la necessitat de trencar, ara més que mai, el silenci respecte als països, com ara
l'Iraq, que no només està patint aquesta guerra des de fa un any, sinó també el boicot
des de fa anys, on algunes organitzacions, sota l'excusa de defensar els interessos
dels pobles oprimits, són les primeres en trencar el dret fonamental recollit en l'article
tercer de la Declaració Universal dels Drets Humans, que estableix que tot individu té
dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona.
Manifesta que l'aspecte de la seguretat ha agafat un contingut i una dimensió molt més
contundents i diferents de la que hi havia hagut fins a l'11 de setembre del 2001, com
a conseqüència dels atemptats perpetrats als Estats Units.
En el mateix sentit, diu que el concepte de seguretat està permetent justificar coses
injustificables, que tot valgui i que, des d'aquell moment, tal com va dir la premi Nobel
2003, Shirin Ebadi el 10 de desembre del 2003 a Oslo, des de l'11 de setembre
resolucions com ara la 57/219 de l'Assemblea general de les Nacions Unides; la del 18
de desembre del 2002; la 1456, del Consell de Seguretat de les Nacions Unides; la del
20 de gener del 2003; la resolució 2003/68 de la Comissió de les Nacions Unides
sobre els Drets Humans; la del 25 d'abril del 2003; que ordenen i subratllen que tots
els Estat han d'assegurar-se que qualsevol mesura presa per combatre el terrorisme
ha de complir amb totes les seves obligacions, sota la llei internacional, en particular,
els Drets Humans internacionals i la Llei Humanitària, és evident i més que conegut
per a tothom que això no ha estat així i que des de l'11 de setembre del 2001, cada
vegada més, tant en els països democràtics com, evidentment, en aquells que no ho
són, hi ha una retallada de les llibertats individuals i col.lectives. Afegeix que això ha
passat a l'Estat espanyol, amb l'aprovació de la Llei de partits, per part del Partit
Popular; als Estat Units, amb la falsa presó de Guantánamo—aïllada de qualsevol dret
internacional o nacional—; a França, amb una nova llei antiterrorista; o en països com
ara Colòmbia, Indonèsia, Xina, Birmània, Uzbekistan, Pakistan, Turquia, Egipte,
Jordània i la República Democràtica del Congo, en els quals, des de fa més d'un any,
aprofitant les noves reformes antiterroristes, es qualifica de simpatitzant terrorista a
qualsevol persona o col·lectiu contestatari i, en conseqüència, se li nega qualsevol
dret.
Afirma que s'ha produït un augment del despotisme i de la cultura de la por, de la
intolerància i de la no convivència, i que, per tant, cal començar a construir, per a la
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qual cosa és necessari fomentar que es treballi des de la cultura de la pau—tal com ha
dit el representant de la Plataforma Bages aturem la guerra.
Explica que en el fòrum d'una pàgina web hi ha un apartat anomenat «pacifisme =
xaperus», en el que es parla de pau i on es poden trobar comentaris com aquest: «Ei
Suburban, l'altre dia una noia de Vic em va dir: mira, Red, aquí vull el fill de puta de
l'Anglada. (no cita el nom del carrer), serà qüestió d'esperar-lo, no? i li expliquem què
en fem dels feixistes als PPCC! (Països Catalans) Jo ja tinc la corda a punt, ara només
falta trobar l'arbre...»
Comenta, al respecte, que no serà Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida qui defensi
el senyor Anglada i el que representa, però que és evident que tampoc és defensable
pensar que la solució al que representa aquest individu sigui penjar-lo d'un arbre.
Afirma que la cultura de la pau no és un bé escàs fora del nostre món, sinó en el
conjunt del planeta. Diu que són paraules que han quedat massa sovint buides de
contingut, es fan servir en moments puntuals, però s'apliquen molt poc, perquè la
cultura de la pau implica, sense cap dubte, no acceptar la violència sota cap concepte,
no té mai justificació.
Explica que des dels moviments antiglobalització i els fòrums socials s'està articulant
una alternativa, que necessàriament és utòpica, revolucionària i una construcció
complexa, però que té un factor important en comú, que és la necessitat d'articular-ho
tot des de la lògica de la pau.
Diu que no és menys cert que tenim un entorn amb una suposada riquesa, però on
850 milions de persones pateixen fam en aquests moments i un terç del món no té
accés a aigua potable, malgrat que mai fins ara hi havia hagut tanta riquesa.
Continua explicant que les tres persones més riques del món tenen actius que superen
el PIB (Producte Interior Brut) de 48 països menys avançats; les quinze persones més
riques del món tenen actius que superen el PIB de tota l'Àfrica subsahariana; la
riquesa de trenta-dues persones supera el PIB de tota l'Àsia meridional; els actius de
les vuitanta-quatre persones més riques superen el PIB de tota la Xina, amb 1.200
milions d'habitants; i dues-centes vint-i-cinc persones riques superen el bilió de dòlars
que representa l'ingrés anual del 47 per 100 de la població en el món.
Manifesta que és evident que en aquest entorn econòmic, irreal i quotidià es fa molt
difícil pensar que sigui factible un món més just i sense violència, però que això ha de
permetre que es faci una reflexió en el sentit que no es pot atribuir com a causa de la
violència la misèria en la que viuen aquestes persones.
En el mateix sentit, afirma que els moviments i els col.lectius armats no responen als
pobles oprimits i que, per això, ha esmentat una cita de la senyora Shirin Ebadi, que és
una dona iraniana, jutgessa de l'Iran, que no pot exercir la seva professió en el seu
país, per la seva condició de dona. Diu també que en la majoria de països musulmans,
en aquests moments, les dones—que són la meitat de la població—viuen no només en
sistemes evidentment dictatorials, com els homes, sinó que, a més, tenen menys drets
individuals i col.lectius reconeguts, i estan en una invisibilitat total.
Afirma que, mentre no hi hagi canvis polítics importants, que no només consisteixin en
la condemna, sinó també en visualitzar que són països rics, però, com d'altres, amb
una redistribució injusta de la seva riquesa, i que no tenen cap vinculació amb
moviments o organitzacions terroristes com Al Qaeda, que és presumptament
responsable de l'atemptat de la capital de l'Estat espanyol i de molts d'altres, però que
no representa els interessos dels musulmans ni els del conjunt de pobles i de nacions
oprimits per unes necessitats econòmiques mal distribuïdes, que estan en mans de
quatre famílies i de quatre poderosos.
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Diu que és evident, doncs, que el primer punt de partida i la lluita ha de ser un canvi
polític real i un reconeixement dels incompliments dels drets humans a tot arreu,
també en els països democràtics, com el nostre, on es podrien recordar fets
d'aquestes característiques molt recents consistents en aplicar tortures.
Afegeix que el més important seria que els qui coincideixen en la idea que el
terrorisme no és la millor eina ni l'òptima per millorar la situació en el món, tinguessin
capacitat per gestionar la cultura de la pau, amb l'objectiu d'aconseguir un món més
just i en llibertat, on totes les persones tinguin dret a expressar-se i a viure amb més
dignitat.
El senyor Fontdevila i Subirana recorda que el GMERC es va pronunciar fa un any
contra la guerra i contra els arguments segons els quals el règim iraquià no acceptava
el desarmament al que l'obligava l'ONU (Organització de les Nacions Unides),
l'Administració Bush i els seus aliats: el senyor Antony Blair i el senyor Aznar; i, en
definitiva, contra aquella guerra que es va iniciar per substituir el règim de Saddam
Hussein per un altre, que suposadament, havia de ser més democràtic.
Diu que en aquell moment ja es van denunciar en aquesta Sala de Plens els
interessos econòmics i polítics que s'ocultaven darrere d'aquest plantejament i, fins i
tot, des del punt de vista del debat entre els pobles, es manifestava que hi havia una
incoherència a l'hora de fixar l'atenció únicament en règims dictatorials com ara el de
Saddam Hussein i, en canvi, oblidar-se de molts d'altres, com ara el de l'Aràbia Saudí,
el de Kuwait, o el del Marroc.
Manifesta que, malgrat tot això, el posicionament més ferm era contra la guerra i, al
cap d'un any, encara preval, entre altres raons, perquè l'argument clau, consistent en
l'existència d'armes de destrucció massiva, que s'havien de trobar definitivament al cap
de deu anys, al final de la guerra, no han aparegut, perquè no existeixen; i perquè amb
aquella guerra, que tenia l'adjectiu de «preventiva», contra l'Iraq, finalment, es van
vulnerar les normes més elementals del dret internacional, es van crear precedents
molt perillosos en les relacions internacionals i, finalment, es van engegar
conseqüències greus, algunes de les quals són molt a la vora, i amb conseqüències
tan tràgiques com les ocorregudes dijous passat a Madrid.
Diu que el GMERC continua confiant en que, més enllà dels instruments militars, hi ha
d'haver fórmules que passin pel diàleg i per la concertació i, per tant, es torna a
pronunciar en aquesta sessió en contra de qualsevol guerra i a favor de la pau, des
d'una òptica o posició que voldria activa, que s'ha anomenat cultura de la pau i el
diàleg, que passa també per una major igualtat de les persones i pel respecte al dret
dels pobles.
Manifesta que, per això, el GMERC agraeix avui la tasca duta a terme per la
Plataforma Bages aturem la guerra i s'afegeix a aquesta crida a tota la societat
manresana i catalana a mobilitzar-se, per tenir ben present aquesta guerra que hi ha
hagut a l'Iraq i per fer arribar aquest posicionament a tot arreu on sigui possible, amb
l'objectiu de denunciar les mentides o els interessos que les van originar, així com per
denunciar l'actual ocupació a l'Iraq, perquè considera que els ciutadans ho som no
només en la mesura en què vivim en una ciutat, sinó també perquè pensem, opinem
públicament, ens movem i fem moure.
Acaba la seva intervenció anunciant que per totes aquestes raons, el GMERC
s'adherirà a aquest posicionament.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que el proper dissabte es complirà un any des del
començament de les operacions militars en la que es va anomenar «guerra de l'Iraq»,
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que, des d'aquell moment, ha aportat a aquell país un panorama de desolació, mort i
destrucció.
Comenta, però, que més enllà d'aquestes paraules, abans del començament d'aquests
fets, els ciutadans de tot el món i innumerables col.lectius i institucions es van
manifestar rotundament en contra del que es considerava en aquell moment com un
acte injust i il.legal—si és que alguna guerra es pot considerar legal—perquè
conculcava els principis més elementals del dret internacional i ignorava els
pronunciaments, les reflexions i els informes de les Nacions Unides, fins el punt que
l'adopció de les mesures que van conduir a la guerra de l'Iraq van posar en un estat de
molta feblesa les Nacions Unides, per la manca de credibilitat que va patir aquest
organisme en tots els pronunciaments que va fer; i va provocar un lamentable
espectacle de manipulació informativa, perquè els governs que van participar
directament en aquesta guerra, com ara el dels Estats Units i el Regne Unit, i els que
hi van donar suport, com ara el d'Espanya, entre d'altres, ho van fer emparant-se en
tot un seguit d'arguments, que ja en aquell moment es pensava que eren falsedats i
que, després d'un any, no només s'ha demostrat que són falsos, sinó que, a més, els
governs esmentat han començat a reconèixer la eventualitat que els arguments que
s'exposaven per intentar evitar aquesta guerra són els realment certs.
Manifesta que encara produeix més ràbia sospitar en els veritables motius que van
provocar la guerra, i afirma que segurament estem assistint a un episodi més de
l'obtenció d'unes quotes de poder geoestratègiques, de fons d'energia molt valuosos,
per part d'un país que sovint presumeix de ser a l'avantguarda de les llibertats del món
i que, moltes vegades, actua en contra d'aquestes llibertats que estan incloses en la
seva carta constitucional.
Diu que, per tot això, el GMS s'adhereix a aquesta proposició i, conjuntament amb els
grups municipals que l'han presentat, així com amb totes les persones i col.lectius,
sobretot amb la Plataforma Bages aturem la guerra, renova el seu compromís contra
els motius que van servir per iniciar la guerra i contra qualsevol motiu que condueixi,
d'una manera gratuïta, irresponsable, injustificada i il.legal a qualsevol guerra, per
l'horror, el terror i la conculcació dels drets humans que comporta.
Felicita als membres de la Plataforma Bages aturem la guerra per l'exemple que dóna
en el sentit que, partint de les particularitats de cada ciutadà, de cada col·lectiu i de
cada agrupació de col.lectius, es pot contribuir, en aquest cas concret, a l'assumpció
dels valors de la cultura de la pau, del diàleg i de la concertació i, si més no, al que es
pot fer en el futur respecte a la previsió i la prevenció de conflictes que mai voldríem
per al nostre món.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC també va donar suport fa un any a la
proposta de dir No a la guerra i a la iniciativa de manifestar l'absolut desacord amb les
«guerres preventives».
Sense estendre's en els motius de la guerra—que ja s'han exposat anteriorment—,
manifesta que la proposició que s'està debatent conté aspectes de fons i aspectes de
forma, als quals el GMPPC va donar suport pel que es deia, per la manera en què es
deia i pels objectius que tenien.
Entén que la cultura de la pau ha d'incloure el que desitgem, com ho desitgem i la
manera en què ho diem, per tant, ha de ser un concepte global, i no serveix saber
només què volem, tenint en compte que els mitjans i les formes que s'estan utilitzant,
en opinió del GMPPC, tenen poc a veure amb la cultura de la pau.
Manifesta que el GMPPC està d'acord amb alguns aspectes de fons de la declaració
que ha presentat l'equip de govern al Ple, ja que coincideixen amb els que es van
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aprovar fa un any, i lamenta no estar d'acord amb d'altres, com és ara el referent a
l'exigència de crear una comissió d'investigació, ja que el futur president d'Espanya ja
ha anunciat que la crearà, com també ha manifestat que es retiraran les tropes. En el
mateix sentit, diu que la veu que la població ha de deixar sentir a les urnes ja es va fer
ahir.
Diu, doncs, que el GMPPC no pot estar d'acord amb tots els continguts de la
proposició, la qual potser ja tenia l'objectiu que algú no s'hi pogués adherir i, en
conseqüència pogués ser assenyalat amb el dit, cosa que li sap molt greu al GMPPC,
tenint en compte que paral.lelament es parla de cultura de la pau.
Manifesta que el GMPPC no entra en aquest joc i no està disposat a sentir-se
manipulat ni utilitzat i, per tant, no votarà afirmativament la proposició.
El senyor Vives i Portell anuncia que avui no serà gaire eloqüent en la seva
intervenció, perquè des de fa temps, però, sobretot durant els darrers dies, viu amb el
cor encongit, suposa que de la mateixa manera que els integrants de la Plataforma
Bages aturem la guerra, però cadascú té la seva pròpia manera d'expressar-ho.
Diu que vivim amb el cor encongit, perquè la mort i la violència se'ns fan
incomprensibles, malgrat que ens ho expliquin al llarg de tota la vida, ja que els éssers
humans estem fets per viure tan feliços com sigui possible i lluny de la barbàrie, de la
violència i de l'agressivitat portada a les últimes conseqüències, com ho és qualsevol
guerra i aquesta lògicament també.
Comenta que quan escoltava les dades que ha exposat la regidora senyora Sensat i
les intervencions dels altres companys en aquest Ple, ha recordat el 2 d'agost del
1990, en què les tropes de l'Iraq van envair Kuwait. Diu que va ser un dia molt singular
de la seva vida, perquè estava a la base aèria americana de Torrejón de Ardoz,
integrat en un grup de forces que van entrar tècnicament aquell dia en guerra.
Ignora si els membres presents han vist mai els morts de la guerra, però ell sí que els
va veure en aquella ocasió, perquè els cadàvers dels soldats de l'exèrcit americà que
arribaven de la guerra passaven per Torrejón de Ardoz. Afegeix que també va viure de
primera mà la manipulació informativa, ja que els governs espanyol i americà van
declarar que s'havien produït 27 morts, en el que anomenaven «operacions
col·laterals», és a dir, gent que no havia mort en combat. Ell estava en un angar amb
un metge nordamericà i un oficial, i en van comptar 54, entre d'altres, hi havia alguns
d'aquells amics que acabava de trobar al servei militar i que eren els millors amics en
aquell moment, perquè no ho passava gaire bé.
Continua explicant que quan ells van filtrar la notícia, el ministre de Defensa d'aquell
moment, que era el senyor Narcís Serra es va entestar en negar que hi havia més
morts dels que es volia reconèixer oficialment.
Diu que fa molt mal que es tracti a les persones com un número, només per una
estratègia determinada, en funció d'un resultat desitjat, tenint en compte que cada
número té nom i cognoms i que entre ells hi tens amics, que s'han involucrat en un
conflicte pels motius que siguin i que en aquell moment ja no són vius.
Manifesta que davant de situacions com aquella se li remou tot i que, quan fa un any
es va tornar a encendre tot aquest odi i visceralitat, no ho podem comprendre, i ell ja
no ho intenta, com tampoc provar esbrinar si hi ha interessos econòmics o si hi ha
motius, ja que matar a una altra persona, fer mal o agredir no està mai motivat.
Felicita, per tant als membres de la Plataforma Bages aturem la guerra, per haver-se
revelat contra aquesta situació, en un primer moment individualment i després
organitzats col·lectivament, i que surtin al carrer a proclamar-ho públicament.
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Creu que és important que es continuï fent això des del respecte profund per les
persones i per la diferència, perquè és evident que tothom ha de condemnar actes
com aquests o guerres com aquesta, però també cal respectar totes les matisacions
que hi puguin haver al respecte.
Anuncia que el GMCiU s'adhereix plenament a la proposició que s'ha presentat i hi
creu de cor, per tant, la votarà afirmativament, i manifesta que tot això té sentit, però
que aquest sentit és renovat i diferent, ja que avui, el qui ha de ser el nou president del
Govern espanyol, ha dit que, com a màxim, el 30 de juny té intenció de retirar totes les
tropes que hi ha a l'Iraq, per tant, ja tenim una cosa guanyada, que van guanyar els
ciutadans ahir a les urnes, els quals segurament, entre altres coses, van exigir això,
que havien reclamat durant tant de temps al carrer.
Respecte a la comissió d'investigació, a la qual es fa referència en la proposició,
manifesta que és evident que s'ha de crear, per esbrinar perquè ha passat tot això, ja
que cal exigir responsabilitats als qui governen, perquè, de la mateixa manera que els
ciutadans fan un exercici de confiança quan dipositen el vot a favor d'algú, després li
han d'exigir responsabilitat, transparència, honestedat i eficàcia.
Diu que l'objectiu final de la proposició és demanar la dimissió del president del govern
i del mateix govern i que, presumiblement, després de crear la comissió d'investigació i
de les conclusions a què arribi, malgrat que siguin condemnatòries de l'acció del
govern, en el seu exercici en la guerra contra l'Iraq, és evident que el president ja no
ho serà com tampoc el govern. Manifesta que, per tant, les responsabilitats haurien de
ser unes altres, potser substanciades en un Tribunal penal internacional, que per això
existeix.
Afirma, doncs, que cal anar més enllà en aquest tema i depurar les responsabilitats
dels qui governen, tant dels qui ho ha fet fins ara, que són els responsables d'aquesta
situació, com dels qui ho faran a partir d'ara, els quals han assolit uns compromisos en
aquest sentit, que tots hauran de ser prou valents per exigir-los, ja que aquesta
exigència ha d'existir, malgrat que els ciutadans hi hagin dipositat la seva confiança.
Recorda que en la proposició es diu que cal ser exigents amb els governants i deixar
sentir la veu a les urnes, i manifesta al respecte que l'índex de participació que es va
produir en les eleccions generals celebrades ahir, tant a l'Estat com a Manresa, és un
exemple molt clar de com vol parlar la gent.
Respecte a manifestar la veu dels ciutadans al carrer, opina que els membres del Ple
municipal no han de convidar als ciutadans a sortir al carrer, malgrat que és evident,
que, si cal, s'ha de fer.
En aquest sentit explica que un naturalista americà va dir fa molt de temps que, sovint,
els ciutadans hem d'anar contra el nostre govern per defensar el nostre país.
Comparteix aquesta idea i diu que cal fer-ho sobretot en democràcia, perquè, de
vegades, hi ha gent que fa un mal ús del poder que li ha atorgat la democràcia.
Diu que els polítics han de fiscalitzar aquestes situacions i han de ser els garants que
la democràcia sigui això i no una altra cosa.
Anuncia que, per això, el GMCiU donarà suport a la proposició, estarà al costat de
l'equip de govern i espera que, al cap i a la fi, s'aconsegueixin aquests objectius, que,
al final, han de tenir una darrera conseqüència, que tots han de preveure: la
reconstrucció d'un país, en la que també s'hi han d'implicar, sense centrar-se només
en la idea que han de marxar els tropes i que ha de cessar al violència, sinó també
essent conscients que cal contribuir, cosa que es fa gratant-se la butxaca cadascú, no
només l'Administració. Afirma que això és el que s'anomena solidaritat i és el que
hauria de sortir del cor de tots, ara, quan sembla que finalment es pot estar acabant, si
més no, per part de l'Estat espanyol.
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El senyor Francesc Trullàs i Barnaus intervé novament i manifesta que la seva
eloqüència no serà tan completa com la del senyor Vives.
A continuació, explica que la Plataforma Bages aturem la guerra ha vingut a aquesta
sessió sobretot per poder intervenir i perquè es parlés d'aquest tema, objectiu que ha
aconseguit amb escreix.
Manifesta, així mateix, la seva satisfacció per les opinions que s'han expressat en el
debat.
Diu que la Plataforma Bages aturem la guerra és conscient que el format del text de la
proposició i la manera d'expressar les idees pot no ser del grat de tothom, però que,
en tot cas, potser peca més d'un defecte de forma que d'objectius.
Comenta que la Plataforma Bages aturem la guerra no pretenia que es modifiqués la
declaració, però sí que fos d'ampli consens, cosa que també s'ha aconseguit.
Diu que el seu objectiu final també seria que de l'aprovació d'aquesta proposició es
derivés algun acte o acció concrets de la Corporació municipal, en el sentit que, tant
en el treball de la Corporació com en el treball personal o social de cada un dels seus
membres es reflectís la idea del treball per la cultura de la pau i la cooperació; és a dir,
per una banda, un treball conjunt, i, per una altra, l'acció transversal, en la que puguin
treballar tots junts, tant la societat com els dirigents de l'Ajuntament de Manresa.
Acaba la seva intervenció agraint les paraules manifestades per tots.
L'alcalde agraeix als representants de la Plataforma Bages aturem la guerra que
hagin fet ús del Reglament de participació ciutadana i que hagin intervingut en aquesta
sessió.
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA,
4 GMERC i 7 GMERC) i 2 negatius (GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. PIRELLI-CARRETERA DE SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 4 de
març del 2004, que, transcrit, diu el següent:
1. ANTECEDENTS
Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 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.
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al públic
durant el termini d’un mes, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 272, del dia 13 de novembre de
2003, així com en el diari El Periódico, de 14 de novembre de 2003, i que dins
d’aquest termini no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment.
Atès que s’ha sol·licitat l’Informe que preveu l’article 83.5 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’Urbanisme, a la Direcció General de Carreteres en data 29 d’octubre de 2003
(rebut el 3 de novembre del mateix any), sense que durant el termini d’un mes previst
en el mateix precepte, s’hagi rebut l’informe sol·licitat ni cap altre escrit al respecte.
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2. FONAMENTS DE DRET
Atès que l'article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme disposa que "les
modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació", i que el procediment aplicable és el
contingut a l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, corresponent a
l’Ajuntament afectat l’aprovació provisional.
Vist que d’acord amb l’article 83.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, ha transcorregut
amb escreix el termini per a l’emissió de l’informe sol·licitat a la Direcció General de
Carreteres.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple.
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. PIRELLI – CARRETERA DE SANT JOAN, redactada
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’Urbanisme.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a)
en relació amb l’article 77 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme."
La senyora Mas i Pintó explica que aquesta modificació té l'únic objectiu d'ajustar la
parcel.la mínima, és a dir, la dimensió de la parcel.la a una que ve condicionada pel
traçat de la carretera de Sant Joan i el límit del sòl urbà.
Diu que la parcel.la està ocupada per una edificació preexistent, que pertanyia a una
empresa més gran, que ara es vol segregar, i que la modificació preveu ajustar la
dimensió de la parcel.la mínima, creant una nova zona, de manera que la segregació
sigui 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.
4.1.3 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. CARRER SOBRERROCA, 29 I 31.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 4 de
març del 2004, que, transcrit, diu el següent:

35

1. ANTECEDENTS
Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. CARRER
SOBRERROCA 29 i 31, 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.
Els objectius d’aquesta Modificació són, per una banda, completar la regeneració
urbana de l’illa delimitada pels carrers Joc de la Pilota, Sobrerroca i plaça del Carme; i
per l’altra, com millorar la continuïtat i la relació entre les diferents peces de l’espai
públic del sector.
2. FONAMENTS JURÍDICS
L’article 8 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, dins el capítol que recull els
principis generals de l’actuació urbanística, preveu el principi de publicitat i participació
en els processos de planejament i gestió urbanística
L'article 94.1 de l’esmentada Llei 2/2002, disposa que "les modificacions d’una figura
de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació".
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i següents del Reglament de
planejament urbanístic i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
L’article 125 del Reglament de Planejament urbanístic (Reial Decret 2159/1978, de 23
de juny), contempla la possibilitat de l’exposició pública dels treballs d’avanç de
planejament.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació del planejament general correspon
al Ple.
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. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. CARRER
SOBRERROCA 29 I 31, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb el que disposa l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic, en
relació amb l’article 8 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, per tal que
dins del termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la darrera
publicació del present l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels
diaris de major circulació de la província, puguin presentar-se per part de
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu
cas, altres alternatives de planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord, així mateix, en els mitjans locals de comunicació."
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La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de l'aprovació d'un avanç de
planejament, que té l'objectiu de fixar les condicions d'ordenació d'un àmbit molt reduït,
que es restringeix a dues parcel·les, però no per aquest motiu menys estratègic, ja que
la seva situació, al costat del carrer Serarols i proper a la torre del portal de Sobrerroca
fa que la seva situació sigui prou contundent com per configurar una part de l'espai
públic del casc antic, important.
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
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els
presents.
5.

AREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de març del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
Vist l’informe del Cap de la Unitat d’Inspecció i Liquidacions tributàries.
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.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
Sol·licitant:
EDIFICIOS LUQUE, SL representat/ada per GIRIBERT FERRE LLUIS
Expedient:
ICB/2003000121 (OMA/2003000097)
Descripció obres:
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Rehabilitació d'Immoble entre mitgeres al carrer Puigcardener, núm 3
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
SERRA SOLER JESUS
Expedient:
ICB/2004000020 (COM/2004000012)
Descripció obres:
Reforma serveis minusvàlids i canviar portes al C/ Sant Miquel, 2
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
SELVAS TARRES M.MONTSERRAT
Expedient:
ICB/2004000019 (COM/2004000014)
Descripció obres:
Substitució de paviment existent de parquet per paviment degres a Plana de
l'Om, 2 baixos
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI DEL C/ SANT DOMÈNEC, 1
representat/ada per LOPEZ GORINA ANTONI
Expedient:
ICB/2004000024 (OBM/2004000012)
Descripció obres:
Instal.lació aparell elevador a l'edifici situat al C/ SantDomènech, 1
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ SANT DOMÈNEC, 1 representat/ada per
LOPEZ GORINA ANTONI
Expedient:
ICB/2004000025 (OBM/2004000013)
Descripció obres:
Rehabilitació de façana i pintat a l'edifici situat al C/ Sant Domènech, 1
Benefici fiscal concedit:
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95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
MARTI SALA ROSA MARIA
Expedient:
ICB/2004000007 (COM/2004000038)
Descripció obres:
Remodelació de cuina i reparar finestra bany al C/ Sant Francesc, 1 1er. 1a.
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
PRUNES CANALS CARME
Expedient:
ICB/2004000010 (COM/2004000052)
Descripció obres:
Reparació balcó al la Plaça Clavé, 2 2on.
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
EXPOSITO MONTES MANUEL
Expedient:
ICB/2004000026 (COM/2004000065)
Descripció obres:
Canviar terra, cuina i bany a la finca situada al C/ Santa Maria, 17 1er.
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
GARCIA CUEVAS MARIA ISABEL
Expedient:
ICB/2004000013 (OBM/2004000024)
Descripció obres:
Rehabilitació del immoble situat al C/ Sant Antoni, 8
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
BOVER TAÑA M.INMACULADA E
Expedient:
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ICB/2004000005 (OBM/2004000008)
Descripció obres:
modificació d'accés a la caixa de l'escala a la Plana de l'Om, núm. 3
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança
fiscal."
5.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de març del
2004, 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 pel Cap de la Unitat d’Inspecció i Liquidacions Tributàries.
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 de l’acord següent
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
Sol·licitant:
QUALILLAR CONSTRUCCIONS S.L representat/ada per MORERA CALAFELL
GEMMA
Expedient:
ICB/2003000141 (OBM/2003000189)
Descripció obres:
Rehabilitar façana edifici al C/. Carrió, 7
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:
VILA BRUFAU M.REMEI
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Expedient:
ICB/2004000021 (COM/2004000007)
Descripció obres:
Reparar i pintar façana lateral de l'edifici situat a Ctra.de Vic, 244
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:
SOLER GONZALEZ ORIOL
Expedient:
ICB/2004000018 (COM/2004000016)
Descripció obres:
Reformar façana de l'edifici situat al passatge Pilar Cots,4-6
Benefici fiscal sol.licitat:
50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost.
Sol·licitant:
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVDA. TUDELA NÚMS. 32-34
representat/ada per GABERNET MAÑEZ JAIME
Expedient:
ICB/2004000017 (COM/2004000024)
Descripció obres:
Rehabilitació façana d'Avda. Tudela, 32-34
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:
ALCALDE BADORREY JOSE
Expedient:
ICB/2004000008 (COM/2004000046)
Descripció obres:
Pintar façana i instal.lar bastida al C/ Sant Benet, 36
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:
BALLESTEROS CARRILLO M.DE LA
Expedient:
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ICB/2004000009 (COM/2004000059)
Descripció obres:
Rehabilitació de la façana al C/ Font del Llop, 12
Benefici fiscal sol.licitat:
50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost.
Sol·licitant:
CALSINA PASCUETS JUAN i SOLER MOLLET MARGARIDA
Expedient:
ICB/2004000011 (OBM/2004000023)
Descripció obres:
Sanejament adequació i reforç estructural de balcons i cornisa al C/ Pujolet, 19
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."
5.1.3 ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 %
DE
LA
QUOTA
DE
L’IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES PRESENTADA PEL SENYOR JORDI
CAPELLAS FARRÀS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de març del
2004, 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 e) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 %
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació o rehabilitació d’edificis o
elements inclosos en el Catàleg i pla Especials del Patrimoni històrico-arquitectònic i
ambiental de Manresa.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra e) 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 de l’acord següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
Sol·licitant:
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CAPELLAS FARRAS JORDI
Expedient:
ICB/2004000012 (OBM/2004000015)
Descripció obres:
Reforma paviment i fals sostre d'encanyissat de guix i reforma de bany al
Passeig de Pere III, 15 entlo.
Benefici fiscal concedit:
95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra e) de l’article 4-bis de
l’ordenança fiscal."
5.1.4 DESESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES PRESENTADA PER LA SENYORA OLGA
PALACIOS SETVALLS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de març del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vista
la
sol·licitud
presentada
pel
PALACIOS
SETVALLS
OLGA
REPRESENTAT/ADA PER COCA CASAHUGA M.TERESA de la bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant:
PALACIOS SETVALLS OLGA
Expedient:
OMA/2003000114 - ICB/00006
Descripció obres:
Rehabilitació i distribució del pis àtic del C/ Baixada de la Seu, 5
Benefici fiscal sol.licitat:
95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4-bis, b) de l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost
Vist l’informe emès pel Cap de la Unitat d’inspecció i liquidacions tributàries.
L’article 4-bis, apartat 9 de l’ordenança reguladora de l’Impost disposa que la
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al Ple de
la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu que la realitzarà en el termini d'un mes
comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o d'activitats que
empari les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici,
o bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major.
Examinat l’expedient es desprenen les dades següents:
Data de presentació de la sol·licitud: 27 d’octubre de 2003
Data de concessió de la llicència: 16 de desembre de 2003
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
11 de feber de 2004.
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Queda palès que la sol·licitud es va presentar fora de termini.
Segons reiterada jurisprudència, “les exempcions o bonificacions no es concedeixen
“ope legis” sinó que és necessari per al seu gaudi la sol·licitud prèvia de l’autoritat
econòmica competent per a acordar-les, i la seva concessió, quan s’escaigui, ha de
projectar-se al futur, sense cap mena d’efecte retroactiu, doncs el contrari equivaldria a
que poguessin entendre’s concedides “pe legis” i que la data de la sol·licitud fos
intranscendent, la qual cosa no és admissible.
Per tot això proposo que el Ple de la Corporació Municipal l’acord següent.
Denegar la bonificació."
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens
número 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 a votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24
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
5.1.5 i 5.1.6 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
5.1.5 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA
SENYORA ROSARIO ESQUINAS MARTÍNEZ CONTRA L'ACORD
D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL
CARRER REMEI DE BAIX.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de març del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre
de 2003, fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, amb les dades
següents:
Cost suportat pel municipi .......................................................... 202.425,61 €
Percentatge d'aplicació ..........................................................................
90%
Base imposable ......................................................................... 182.183,05 €
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) ............................
9.684 m2
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) ................................... 18.812789 €/m2
Vist que, practicada la corresponent notificació amb expressió de les dades bàsiques
del tribut, per part de la senyora Rosario Esquinas Martínez fou interposat, amb els
necessaris requisits de temps i de forma i amb registre municipal d’entrada núm.
37522 del dia 28 d’octubre de 2003, escrit demanant la reconsideració de la quota
notificada, considerant que tota la superfície afectada, situada a la part posterior de
l’edifici situat a la Via Sant Ignasi, núms. 63 – 65, es trobava ocupada per una única
edificació en planta baixa, amb un únic titular registral, a excepció dels elements
comuns de la casa.
Vist l’informe emès per l’aparellador, cap de la unitat de banc de dades i cadastre,
indicant:
D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral UTM
2802407DG0220A0008DI.
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La total parcel·la cadastral té façana principal per Via Sant Ignasi 63-65, per on
accedeixen els habitatges i, façana posterior per C/. Remei de Baix que és el que
afecta l’aplicació de contribucions especials.
Es verifica que efectivament només consta un únic local a la planta baixa.
Es comprova igualment que en funció de la delimitació d’aplicació de contribucions
especials a aquesta finca, la superfície total de parcel·la és de 585 m2, i la
superfície de sòl subjecte és de 253 m2, com així mateix la de sostre edificable,
edificat i per tant mòdul de distribució de 253 m2.
Atès però que la finca és en règim de divisió horitzontal, tot i que la totalitat del
mòdul es troba a la planta baixa, es reparteix entre tots els titulars de la finca
registral en funció del coeficient de participació que l’escriptura de divisió horitzontal
atorga a cada entitat.
D’acord amb aquests paràmetres es considera correcta el repartiment del mòdul i
es proposa per tant desestimar el recurs presentat.
Atès que la finca es troba subjecta al règim de propietat horitzontal i que el règim de
propietat horitzontal (article 9 redactat segons la Llei 8/1999, de 6 d’abril, de Reforma
de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal) preveu el repartiment de
les càrregues comunes a la total finca en proporció a les quotes de participació
assignades a cada propietari en concepte de coeficient de divisió horitzontal, i que en
el cas de la recurrent és del 5’600 %, segons s’especifica en la notificació de les
quotes recorregudes.
Atès que la comunitat de propietaris no pot tenir el caràcter de subjecte passiu de
l’impost, sinó els concrets propietaris de les finques i que, en aplicació de la legislació
de propietat horitzontal el repartiment de l’impost entre aquests propietaris que formen
la comunitat ha d’efectuar-se en funció de la seva participació en aquesta, recollint-se
aquest criteri en nombroses sentències, tant per la jurisprudència del nostre Tribunal
Suprem, com en diferents resolucions dels Tribunals Superiors de Justícia, podent-se
aportar les sentències següents:
Se plantea en el caso si una comunidad de propietarios en régimen de propiedad
horizontal puede ser sujeto pasivo de contribuciones especiales, recogida de
basuras y alcantarillado; al respecto, la solución no está en la dicción del art. 33
LGT, a cuyo tenor tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes
tributarias que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, porque, claro está,
eso será así siempre que exista una norma que específicamente haga recaer dicha
condición de sujeto pasivo en tales entelequias, y las mismas puedan adquirir esa
condición en función de su peculiar naturaleza. El RD 3250/1976 de 30 Dic.
(ingresos de las Corporaciones Locales) _vigente en la época en que se aprobaron
las contribuciones especiales objeto de tributación_, en su art. 27.1, considera
sujeto pasivo a los propietarios, cualidad que no puede predicarse obviamente de
dichas comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, dada su
naturaleza, por lo que serán los propietarios de los pisos los verdaderos
destinatarios de este tributo, al recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las
obras reporta. No ocurre lo mismo respecto de las tasas, porque en éstas el hecho
imponible consiste en la prestación de servicios que afecten a sujetos pasivos,
entre los cuales pueden encontrarse las mencionadas entidades, como
expresamente lo dice el art. 10 RD 3250/1976.
(TSJ Canarias Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife S
26 Nov. 1993._Ponente: Sr. González González) LA LEY, 1994-2, 893 (16061-R).
En la concepción de la propiedad horizontal que refleja la LPH, la copropiedad de
los titulares de pisos o locales independientes en los elementos, pertenencias y
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servicios comunes al inmueble, y la determinación en favor de cada uno de aquellos
propietarios de una cuota de participación con relación al total valor del inmueble,
nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria contienen los
arts. 392 y ss. CC, porque se trata de una copropiedad vinculada, subjetiva y
funcionalmente, a la propiedad individual sobre los pisos y locales independientes,
de carácter preponderante sobre el accesorio que tiene la copropiedad de los
elementos comunes. En relación con las contribuciones especiales, el concepto de
beneficio especial producido en los terrenos por la ejecución de obras municipales
no tiene por qué concretarse en los elementos comunes para excluir el producido
en los pisos o locales independientes de la finca objeto del tributo, sino que
justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los módulos de reparto elegidos lo
hayan sido con referencia a elementos comunes de las fincas, el beneficio especial
es perfectamente identificable, en función de las cuotas de participación de cada
piso o local en la comunidad, por lo que la Administración municipal debe atenerse
a ellas para distribuir entre todos los propietarios la cuota que, en abstracto,
correspondería a la finca en cuestión.
(TS 3.ª Secc. 2.ª S 19 Abr. 1996.- Ponente: Sr. Enríquez Sancho) La Ley, 1996,
5217.
JT 2000\1479
Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 478/2000 Comunidad Valenciana
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 8 marzo
Recurso contencioso-administrativo núm. 2131/1997.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Ponente: Ilma. Sra. Dª Josefina Selma Calpe
El Ayuntamiento demandado en la resolución impugnada desestimatoria del recurso
deducido contra la liquidación razona que la Ley reguladora de las Haciendas
Locales de 1988 en su art. 30.1 establece que son sujetos pasivos de las
contribuciones Especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios
locales que originen la obligación de contribuir, y considerando lo dispuesto en los
arts. 33 y 34 de la citada Ley General Tributaria concluye que no existe problema
en que la liquidación se gire a nombre de la comunidad de propietarios en aquellas
fincas que se encuentren divididas en régimen de propiedad horizontal,
repercutiendo ésta posteriormente las cuotas que correspondan a cada comunero
en función de su coeficiente de participación en la total finca, dándose por tanto un
supuesto de los de responsabilidad solidaria de los recogidos en el art. 34 de la Ley
General Tributaria. Mas por el contrario, tal y como ya razonó el TS en Sentencia de
19 de abril de 1996 (RJ 1996\3493) este planteamiento no puede ser compartido
porque corresponde a una concepción de la propiedad horizontal que no es la que
refleja la Ley 49/1960, de 21 de julio (RCL 1960\1042 y NDL 24990). En ésta, la
copropiedad de los titulares de pisos o locales independientes en los elementos,
pertenencias y servicios comunes al inmueble, y la determinación a favor de cada
uno de aquellos propietarios de una cuota de participación con relación al total valor
del inmueble, nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria
contienen los arts. 392 y siguientes del Código Civil, porque se trata de una
copropiedad vinculada, subjetiva y funcionalmente, a la propiedad individual sobre
los pisos y locales independientes, cuyo carácter preponderante sobre el accesorio
que tiene la copropiedad de los elementos comunes ha sido resaltado por la Sala
Primera del TS, en una jurisprudencia reiterada. Tratándose de contribuciones
especiales, el concepto de beneficio especial producido en los terrenos por la
ejecución de obras municipales no tiene por qué concretarse en los elementos
comunes para excluir el producido en los pisos o locales independientes de la finca
objeto de tributo, sino que justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los
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módulos de reparto elegidos lo hayan sido con referencia a elementos comunes de
las fincas, el beneficio especial es perfectamente identificable, en función de las
cuotas de participación de cada piso o local en la comunidad, por lo que la
Administración municipal debe atenerse a ellas para distribuir entre todos los
propietarios la cuota que, en abstracto, correspondería a la finca en cuestión.
Siendo pues los propietarios de los pisos los únicos destinatarios del tributo al
recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las obras reporta, es claro, que no
puede reconocerse eficacia alguna interruptiva de la prescripción a la notificación
de la liquidación que se practicó a quien no era el sujeto pasivo del impuesto.
Atès que, de conformitat amb l’informe emès per l’aparellador, cap de la unitat de banc
de dades i cadastre, no existeix cap errada material o de fet en els paràmetres aplicats
sobre la finca.
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part de la senyora
Rosario Esquinas Martínez, amb registre municipal d’entrada núm. 37522 del dia 28
d’octubre de 2003, contra l’acord adoptat per aquest Ajuntament, en sessió municipal
plenària del dia 15 de setembre de 2003, i pel qual fou definitivament aprovat
l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de
renovació del carrer Remei de Baix, pels motius de fet i fonaments de dret que s’han
posat de manifest en la part expositiva del present dictamen."
5.1.6 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR
JAUME FEIXÓ CASAS CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL CARRER REMEI DE
BAIX.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 2 de març del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre
de 2003, fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, amb les dades
següents:
Cost suportat pel municipi .......................................................... 202.425,61 €
Percentatge d'aplicació ..........................................................................
90%
Base imposable ......................................................................... 182.183,05 €
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) ............................
9.684 m2
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) ................................... 18.812789 €/m2
Vist que, practicada la corresponent notificació amb expressió de les dades bàsiques
del tribut, per part del senyor Jaume Feixó i Casas fou interposat, amb els necessaris
requisits de temps i de forma i amb registre municipal d’entrada núm. 37495 del dia 28
d’octubre de 2003, escrit demanant la reconsideració de la quota notificada,
considerant que tota la superfície afectada, situada a la part posterior de l’edifici situat
a la Via Sant Ignasi, núms. 63 – 65, es trobava ocupada per una única edificació en
planta baixa, amb un únic titular registral, a excepció dels elements comuns de la casa.
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Vist l’informe emès per l’aparellador, cap de la unitat de banc de dades i cadastre,
indicant:
D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral UTM
2802407DG0220A0013GP.
La total parcel·la cadastral té façana principal per Via Sant Ignasi 63-65, per on
accedeixen els habitatges i, façana posterior per C/. Remei de Baix que és el que
afecta l’aplicació de contribucions especials.
Es verifica que efectivament només consta un únic local a la planta baixa.
Es comprova igualment que en funció de la delimitació d’aplicació de contribucions
especials a aquesta finca, la superfície total de parcel·la és de 585 m2, i la
superfície de sòl subjecte és de 253 m2, com així mateix la de sostre edificable,
edificat i per tant mòdul de distribució de 253 m2.
Atès però que la finca és en règim de divisió horitzontal, tot i que la totalitat del
mòdul es troba a la planta baixa, es reparteix entre tots els titulars de la finca
registral en funció del coeficient de participació que l’escriptura de divisió horitzontal
atorga a cada entitat.
D’acord amb aquests paràmetres es considera correcta el repartiment del mòdul i
es proposa per tant desestimar el recurs presentat..
Atès que la finca es troba subjecta al règim de propietat horitzontal i que el règim de
propietat horitzontal (article 9 redactat segons la Llei 8/1999, de 6 d’abril, de Reforma
de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal) preveu el repartiment de
les càrregues comunes a la total finca en proporció a les quotes de participació
assignades a cada propietari en concepte de coeficient de divisió horitzontal, i que en
el cas del recurrent és del 5’600 %, segons s’especifica en la notificació de les quotes
recorregudes.
Atès que la comunitat de propietaris no pot tenir el caràcter de subjecte passiu de
l’impost, sinó els concrets propietaris de les finques i que, en aplicació de la legislació
de propietat horitzontal el repartiment de l’impost entre aquests propietaris que formen
la comunitat ha d’efectuar-se en funció de la seva participació en aquesta, recollint-se
aquest criteri en nombroses sentències, tant per la jurisprudència del nostre Tribunal
Suprem, com en diferents resolucions dels Tribunals Superiors de Justícia, podent-se
aportar les sentències següents:
Se plantea en el caso si una comunidad de propietarios en régimen de propiedad
horizontal puede ser sujeto pasivo de contribuciones especiales, recogida de
basuras y alcantarillado; al respecto, la solución no está en la dicción del art. 33
LGT, a cuyo tenor tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes
tributarias que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, porque, claro está,
eso será así siempre que exista una norma que específicamente haga recaer dicha
condición de sujeto pasivo en tales entelequias, y las mismas puedan adquirir esa
condición en función de su peculiar naturaleza. El RD 3250/1976 de 30 Dic.
(ingresos de las Corporaciones Locales) _vigente en la época en que se aprobaron
las contribuciones especiales objeto de tributación_, en su art. 27.1, considera
sujeto pasivo a los propietarios, cualidad que no puede predicarse obviamente de
dichas comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, dada su
naturaleza, por lo que serán los propietarios de los pisos los verdaderos
destinatarios de este tributo, al recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las
obras reporta. No ocurre lo mismo respecto de las tasas, porque en éstas el hecho
imponible consiste en la prestación de servicios que afecten a sujetos pasivos,
entre los cuales pueden encontrarse las mencionadas entidades, como
expresamente lo dice el art. 10 RD 3250/1976.
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(TSJ Canarias Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife S
26 Nov. 1993._Ponente: Sr. González González) LA LEY, 1994-2, 893 (16061-R).
En la concepción de la propiedad horizontal que refleja la LPH, la copropiedad de
los titulares de pisos o locales independientes en los elementos, pertenencias y
servicios comunes al inmueble, y la determinación en favor de cada uno de aquellos
propietarios de una cuota de participación con relación al total valor del inmueble,
nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria contienen los
arts. 392 y ss. CC, porque se trata de una copropiedad vinculada, subjetiva y
funcionalmente, a la propiedad individual sobre los pisos y locales independientes,
de carácter preponderante sobre el accesorio que tiene la copropiedad de los
elementos comunes. En relación con las contribuciones especiales, el concepto de
beneficio especial producido en los terrenos por la ejecución de obras municipales
no tiene por qué concretarse en los elementos comunes para excluir el producido
en los pisos o locales independientes de la finca objeto del tributo, sino que
justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los módulos de reparto elegidos lo
hayan sido con referencia a elementos comunes de las fincas, el beneficio especial
es perfectamente identificable, en función de las cuotas de participación de cada
piso o local en la comunidad, por lo que la Administración municipal debe atenerse
a ellas para distribuir entre todos los propietarios la cuota que, en abstracto,
correspondería a la finca en cuestión.
(TS 3.ª Secc. 2.ª S 19 Abr. 1996.- Ponente: Sr. Enríquez Sancho) La Ley, 1996,
5217.
JT 2000\1479
Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 478/2000 Comunidad Valenciana
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 8 marzo
Recurso contencioso-administrativo núm. 2131/1997.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Ponente: Ilma. Sra. Dª Josefina Selma Calpe
El Ayuntamiento demandado en la resolución impugnada desestimatoria del recurso
deducido contra la liquidación razona que la Ley reguladora de las Haciendas
Locales de 1988 en su art. 30.1 establece que son sujetos pasivos de las
contribuciones Especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios
locales que originen la obligación de contribuir, y considerando lo dispuesto en los
arts. 33 y 34 de la citada Ley General Tributaria concluye que no existe problema
en que la liquidación se gire a nombre de la comunidad de propietarios en aquellas
fincas que se encuentren divididas en régimen de propiedad horizontal,
repercutiendo ésta posteriormente las cuotas que correspondan a cada comunero
en función de su coeficiente de participación en la total finca, dándose por tanto un
supuesto de los de responsabilidad solidaria de los recogidos en el art. 34 de la Ley
General Tributaria. Mas por el contrario, tal y como ya razonó el TS en Sentencia de
19 de abril de 1996 (RJ 1996\3493) este planteamiento no puede ser compartido
porque corresponde a una concepción de la propiedad horizontal que no es la que
refleja la Ley 49/1960, de 21 de julio (RCL 1960\1042 y NDL 24990). En ésta, la
copropiedad de los titulares de pisos o locales independientes en los elementos,
pertenencias y servicios comunes al inmueble, y la determinación a favor de cada
uno de aquellos propietarios de una cuota de participación con relación al total valor
del inmueble, nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria
contienen los arts. 392 y siguientes del Código Civil, porque se trata de una
copropiedad vinculada, subjetiva y funcionalmente, a la propiedad individual sobre
los pisos y locales independientes, cuyo carácter preponderante sobre el accesorio
que tiene la copropiedad de los elementos comunes ha sido resaltado por la Sala
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Primera del TS, en una jurisprudencia reiterada. Tratándose de contribuciones
especiales, el concepto de beneficio especial producido en los terrenos por la
ejecución de obras municipales no tiene por qué concretarse en los elementos
comunes para excluir el producido en los pisos o locales independientes de la finca
objeto de tributo, sino que justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los
módulos de reparto elegidos lo hayan sido con referencia a elementos comunes de
las fincas, el beneficio especial es perfectamente identificable, en función de las
cuotas de participación de cada piso o local en la comunidad, por lo que la
Administración municipal debe atenerse a ellas para distribuir entre todos los
propietarios la cuota que, en abstracto, correspondería a la finca en cuestión.
Siendo pues los propietarios de los pisos los únicos destinatarios del tributo al
recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las obras reporta, es claro, que no
puede reconocerse eficacia alguna interruptiva de la prescripción a la notificación
de la liquidación que se practicó a quien no era el sujeto pasivo del impuesto.
Atès que, de conformitat amb l’informe emès per l’aparellador, cap de la unitat de banc
de dades i cadastre, no existeix cap errada material o de fet en els paràmetres aplicats
sobre la finca.
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part del senyor Jaume
Feixó i Casas, amb registre municipal d’entrada núm. 37495 del dia 28 d’octubre de
2003, contra l’acord adoptat per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del
dia 15 de setembre de 2003, i pel qual fou definitivament aprovat l'expedient
d'imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de renovació del
carrer Remei de Baix, pels motius de fet i fonaments de dret que s’han posat de
manifest en la part expositiva del present dictamen."
El senyor Camprubí i Duocastella diu que els dos dictàmens resolen recursos de
reposició interposats contra l'aplicació de les contribucions especials per a les obres
de renovació del carrer de Remei de Baix: el primer correspon a la senyora Rosario
Esquinas Martínez i el segon, al senyor Jaume Feixó i Casas.
Explica que els dos recurrents demanen a l'Ajuntament que reconsideri la quota
notificada en una part de la finca de la Via de Sant Ignasi, número 63-65, argumentant
que els seus habitatges tenen entrada per la Via de Sant Ignasi, número 63-65,
malgrat que la façana posterior també doni al carrer de Remei de Baix.
Continua dient que els interessats consideren que qui ha de pagar les contribucions
especials és el titular del local de la planta baixa.
Diu que, com que la finca es troba en el règim de divisió horitzontal, que ja preveu el
repartiment de quotes en funció del coeficient de participació de cada finca, d'acord
amb el conjunt de l'edifici, i aplicant els mateixos criteris de repartiment de quotes que
s'aplica a la resta d'expedients de contribucions especials, es desestimen els recursos
esmentats.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents als dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.5 i 5.1.6 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.
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5.1.7 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR
JOAN SÁNCHEZ GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT EDIFICI
CARRIÓ, S.A., CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L'EXPEDIENT D'APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE REMODELACIÓ DEL PASSATGE VALENTÍ.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 27 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària portada a terme el dia
del dia 17 de març de 2003, fou definitivament aprovat l’expedient d’aplicació de
contribucions especials per a l’execució de l’obra de remodelació del Passatge Valentí,
practicant-se la corresponent notificació, amb les dades bàsiques de l’impost, a l’entitat
mercantil “Edifici Carrió, SA”, constant les dades bàsiques següents:
-

Situació de la finca:
C de Barcelona, 98
Referència Cadastral:
2311036 Càrrec:
Superfície del solar:
Superfície del solar afectada pel projecte:
Sostre edificable o edificat subjecte:
Coeficient de divisió horitzontal:
Mòdul de distribució:
Cost del projecte que suporta el municipi:
Percentatge a satisfer pels propietaris:
Base imposable:
Suma de mòduls de distribució:
Preu unitari mòdul:

1
1.003
446
1.270,00
100,000
1.270,00
197.396,06
90,0000
177.656,45
7.061,00
25,160239

m2
m2
m2
%
m2
euros
%
euros
m2
euros/m2

Vist que per part d’aquest Ajuntament fou portada a terme una revisió de les dades de
les finques, en resolució de diferents recursos de reposició, detectant-se un seguit
d’errades, i constant en el Dictamen aprovat pel Ple municipal, en sessió del dia 17 de
novembre de 2003, les següents:
a) Parcel·la de referència cadastral UTM 2311005DG0221A, de la qual el senyor Pau
Giménez Galan n’és titular de l’habitatge 1º-2ª hi que es inclosa parcialment.
A la base de dades cadastral consta com a finca única la parcel·la amb façana
principal a C/. Mossèn Serapi Farré i façana posterior a Passatge Valentí.
D’acord però amb la documentació que adjunta l’interessat en el seu recurs, a l’any
1978 es va efectuar segregació prèvia de terreny de manera que de la finca
registral originària 23.639 se’n van segregar 404 m2 per a formar finca independent
per C/. Mossèn Serapi Farré i, sobre la que es va edificar un edifici residencial
plurifamiliar del que el recurrent n’és propietari d’un pis.
Atès doncs que aquest bloc de pisos no té façana ni accés al Passatge Valentí
queda exclòs de l’aplicació de contribucions especials per la totalitat dels seus
càrrecs (referència cadastral 2311005DG0221A) i caldrà donar d’alta la nova finca,
que correspon a la resta de finca matriu, de referència cadastral UTM
2311038DG0221A i, quines dades als efectes de contribucions especials es
detallen a continuació.
Nova referència cadastral:
Subjecte passiu:
Superfície total de parcel·la:
Superfície subjecta:
Sostre edificable:
Sostre edificat:

2311038DG0221A
Pedro Vall Codina
385 m2
385 m2
385 m2
770 m2

DNI 36.722.030
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Mòdul de distribució:

770 m2

b) Finca de referència cadastral 2311011DG0221A que figura a nom de Marina Batlle
Badia
D’acord amb el que consta al cadastre immobiliari urbà figuren dues parcel·les
cadastrals diferenciades de referència cadastral 2311011DG0221A de superfície
total de parcel·la 110 m2 i en règim de propietat horitzontal, constant com a titular
de la planta baixa Tomas Serra S.A. i, Marina Batlle Badia titular de la primera
planta, i la parcel·la de referència cadastral 2311034DG0221A amb superfície total
de parcel·la 167 m2, façana a Passatge Sant Valentí i, que figura a nom de Marina
Batlle Badia.
D’acord amb la descripció de la finca registral 8.767 s’observa que ambdues finques
cadastrals corresponen a una única finca de cabuda 275,51 m2.
Es proposa per tant agrupar ambdues finques assignant la referència
2311039DG0221A, quines dades són:
Nova referència cadastral:
Subjecte passiu:

Superfície total de parcel·la:
Superfície subjecta:
Sostre edificable:
Sostre edificat:
Mòdul de distribució:

2311039DG0221A
Càrrec 01 (bx-01) Coef. 40% A58519216
TOMAS SERRA, S. A.
Càrrec 02 (01-01) Coef. 60% 39.197.386
Marina Batlle Badia.
277 m2
127 m2
127 m2
51 m2
127 m2

c) A la finca situada a la Plaça Bages,14-15 es recalcula el sostre edificat d’acord amb
el projecte d’obra i incorporant les plantes soterrani tant respecte de la Plaça Bages,
com del propi Passatge Valentí, considerant que la urbanització del Passatge
comporta el mateix benefici per a totes les plantes atès que l’accés per aquest
passatge és comú a totes elles.
Superfície baixos respecte P. Valentí (sot. Pça. Bages)
Planta baixa respecte Pça. Bages
Planta primera
Planta segona
Planta tercera
Planta quarta
Planta cinquena
Planta sisena

= 291 m2
= 368 m2
= 250 m2
= 250 m2
= 250 m2
= 250 m2
= 250 m2
= 186 m2
2.095 m2

d) A la finca situada a C/. Sant Josep, 55 ( referència cadastral 2311026DG0221A) el
mòdul de distribució no varia, però caldria incloure com a subjectes passius els
titulars de les places d’aparcament als soterrani, de Carrer Sant Josep, 53 i Sant
Josep, 51, ja que accedeixen per la primera de les finques i tenen igual aprofitament
i beneficis. Correspon als càrrecs 1 i de l’11 al 24 de la referència
2311027DG0221A i els càrrecs 1 i del 12 al 22 de la referència 2311016DG0221A.
Vist que, com a conseqüència de les rectificacions introduïdes amb motiu de diferents
recursos de reposició interposats i que han quedat indicades, fou emesa nova
notificació de les quotes derivades de l’expedient d’aplicació de contribucions
especials, lliurant-se aquesta notificació a l’entitat mercantil “Edifici Carrió, SA” en data
de 14 de gener de 2004 i amb el següent contingut:
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-

Situació de la finca:
PL Bages 15-15, esc. 1 SO 1a.
Referència Cadastral:
2311036 Càrrec: 1
1.003
Superfície del solar:
446
Superfície del solar afectada pel projecte:
Sostre edificable o edificat subjecte:
1.495,00
Coeficient de divisió horitzontal:
100,000
Mòdul de distribució:
1.495,00
Cost del projecte que suporta el municipi:
197.396,06
Percentatge a satisfer pels propietaris:
90,0000
Base imposable:
177.656,45
7.065,00
Suma de mòduls de distribució:
Preu unitari mòdul:
25,145994

m2
m2
m2
%
m2
euros
%
euros
m2
euros/m2

Vist que contra l’esmentada notificació del nou càlcul de quotes, mitjançant escrit del
dia 13 de febrer de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 5371, per part del senyor
Joan Sánchez Gómez, actuant en representació de la companyia mercantil “Edifici
Carrió, SA”, ha estat presentat recurs de reposició fonamentat en considerar que
existeix una incorrecció del sostre computat a l’expedient, de 1495 m2, considerant
que supera considerablement el sostre edificat de 1.207 m2 de la finca i infringeix un
acte administratiu precedent.
Vist que l’acte administratiu precedent esmentat pel recurrent, i acompanyat al recurs,
no és tal acte administratiu, considerant que no es troba dictat per cap òrgan de
l’Administració, ni s’ajusta a cap procediment segons prescriu l’article 53 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, consistent simplement en una carta o escrit (que no
resolució) del Regidor Delegat d’Urbanisme donant la conformitat amb unes condicions
expressades pel recurrent, però als únics efectes de constitució o cancel·lació d’un
aval destinat a garantir l’execució de les obres d’urbanització, però no amb la quota
resultant d’unes contribucions especials.
Vist l’informe emès per l’aparellador, cap de la unitat de banc de dades i cadastre,
manifestant:
D’acord amb l’informe de data 14 d’octubre de 2003 que resolia recursos
presentats per altres titulars, on entre altres aspectes s’al·legava error en el còmput
de sostre edificat de vàries finques es va proposar modificar la superfície construïda
de la finca que ara es recorre, recalculant el sostre edificat i més en concret
incorporant la part de sostre de la planta soterrani –1 respecte de la situació
principal per Plaça Bages, però a nivell de carrer del Passatge Valentí. En el primer
càlcul, havent-se fet sobre sostre edificable, només s’havia computat a partir de
planta baixa respecte de Pça. Bages.
Aquest criteri d’aplicació de sostre edificat en plantes soterrani respecte d’un carrer
però a cota de rasant del carrer que s’urbanitza s’ha aplicat a les altres finques
incloses en aquest projecte d’urbanització que es troben en la mateixa situació.
Es considera per tant correcte el nou mòdul aplicat i es proposa desestimar el
recurs presentat.
Atès que l’element bàsic o fet imposable de les contribucions especials, segons
disposa l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, consisteix en “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”.
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Atès que aquesta condició d’obtenció d’un benefici o augment de valor és
perfectament aplicable a la planta situada al nivell del Passatge Valentí, objecte de
l’obra urbanitzadora, malgrat el seu caràcter de planta soterrània respecte a la rasant
de la façana contrària.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’aquest Departament posant de manifest els
motius de fet i fonaments de dret exposats.
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
Desestimar el recurs de reposició interposat, mitjançant escrit del dia 13 de febrer de
2004 i registre municipal d’entrada núm. 5371, per part del senyor Joan Sánchez
Gómez, actuant en representació de la companyia mercantil “Edifici Carrió, SA”,
considerant que la planta situada al nivell del Passatge Valentí, objecte de l’obra
urbanitzadora, malgrat el seu caràcter de planta soterrània respecte a la rasant de la
façana contrària, obté els beneficis i augment de valor necessaris als efectes del que
preveu l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, per computar com a sostre afectat per l’expedient de contribucions especials,
de conformitat amb els fets i fonaments de dret que han quedat abans exposats."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència al recurs de
reposició interposat per la companyia mercantil «Edifici Carrió, SA», contra l'expedient
de contribucions especials per a les obres de remodelació del Passatge Valentí.
Recorda que en la darrera sessió plenària es van revisar les dades de les finques,
perquè es van detectar un seguit d'errors materials i majors superfícies edificables, i
diu que, com a conseqüència d'aquesta revisió de dades, es va emetre una nova
notificació al recurrent.
Explica que a l'Edifici Carrió se li imputaven 1.270 metres, quan en realitat havien de
ser 1.495.
Comenta que els recurrents diuen que tenen una nota de l'Ajuntament, segons la qual
només haurien de cotitzar pels 1.270 metres, però que la nota de l'Ajuntament deia
que havien d'aportar un aval bancari per les obres de contribucions especials, que es
va comptar per 1.270 metres. Continua dient que posteriorment s'ha detectat que en
l'edifici de la plaça Bages hi havia una superfície que no s'havia incorporat en
l'expedient i, evidentment, les contribucions especials sorgeixen bàsicament del sostre
edificable. Diu que els tècnics de l'Ajuntament han comprovat que el sostre edificable
és realment de 1.495 metres i, per tant, s'ha de desestimar el recurs de reposició
interposat.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
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.
5.1.8 INFORMAR EL PROJECTE PRESENTAT PER FES MÉS SUBMINISTRES,
SL, PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA SUPERFÍCIE ESPECIALITZADA EN
BRICOLATGE AL SECTOR ELS TRULLOLS, PARCEL.LA 1-2.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 25 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Per resolució del Director General de Comerç de la Generalitat de 9 de juliol de 2003
es va atorgar llicència comercial a FES MES SUBMINISTRES, SL per a la implantació
d’una superfície especialitzada en bricolatge al polígon “Els Trullols” (parcel·la 1-2),
amb una superfície de venda de 1.999 m2 i 95 places d’aparcament. Aquest projecte
prèviament havia estat informat de forma favorable pel Ple de la Corporació en data 22
d’abril de 2003.
En data 8 d’octubre de 2003 i registre d’entrada núm. 34977 ha presentat instància el
Sr. Joaquim Esteba Bech (DNI 40434953-X), en representació de la societat FES MES
SUBMINISTRES, SL (NIF B-17702374), mitjançant la qual es demana que sigui emès
informe municipal favorable a la implantació d’un establiment d’exposició i venda de
material de bricolatge en la mateixa ubicació anterior (sector “Els Trullols”, parcel·la 12), segons projecte adjunt, als efectes de l’obtenció de la llicència comercial de la
Generalitat. En aquesta ocasió l’establiment projectat disposa de 2.500 m2 de
superfície de venda.
En data 7 de gener de 2004, mitjançant escrit del Cap de Servei de Desenvolupament,
li ha estat requerit al sol·licitant fer esmena i aportació de documentació addicional en
relació al projecte inicial presentat.
En data 20 de gener de 2004 i amb registre d’entrada núm. 1785 l’interessat ha donat
compliment al requeriment anterior, del qual es desprèn que el projecte té una dotació
d’aparcament de 97 places exteriors, el que representa un índex de 3,9 places / 100
m2 de superfície de venda.
Atès que el Programa d’orientació per als equipaments comercials (POEC) de
Manresa, aprovat definitivament per resolució del Conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme de 27 d’agost de 2002 i plenament executiu des de 26 de novembre de 2002,
estableix en el seu apartat 8.1.3. que les noves implantacions comercials en el sector
Els Trullols tenen “subjecció a la llicència comercial de la Generalitat, ajustada a les
determinacions del PTSEC i del propi POEC”.
Atès que l’article 5.6 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials
estableix que en el tràmit de concessió de la llicència comercial de la Generalitat
l’ajuntament del municipi n’ha d’emetre informe, el qual ha de ser aprovat pel Ple
municipal i tindrà caràcter vinculant en cas de ser desfavorable.
Atès que l’article 7 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials
estableix que l’informe esmentat s’ha de referir als següents aspectes:
— L’adequació del projecte a les disposicions del POEC del municipi.
— El fet que ja hi hagi un equipament comercial adequat en l’àrea d’influència
afectada.
— Els efectes sobre l’estructura comercial de la zona.
— La localització de l’establiment respecte la trama urbana i la incidència que hi
pot tenir.
— Característiques qualitatives i condicions de seguretat del projecte.
— Impacte en la xarxa viària, l’accessibilitat al projecte i la dotació d’aparcaments.
— Contribució del projecte a la revitalització de les àrees comercials ja
consolidades.
— Reversió de les plusvàlues a favor de la revitalització del comerç en els centres
urbans.
— Els efectes sobre el nivell i la qualitat de l’ocupació en l’àrea d’influència.
— L’adequació del projecte a les previsions de planejament urbanístic vigent.
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— La contribució del projecte al reequilibrament territorial.
Vist l’informe favorable del tècnic de Comerç amb el vist-i-plau del cap del Servei de
Desenvolupament emès en data 24 de febrer de 2004.
El regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa l’adopció dels següents
acords:
1. L’informe favorable per part del Ple de la Corporació del projecte presentat per FES
MÉS SUBMINISTRES, SL per a la implantació d’una superfície especialitzada en
bricolatge al sector “Els Trullols”, parcel·la 1-2.
Aquest acord considera per al projecte una superfície total construïda de 4.197 m2,
una superfície d’exposició i venda de 2.500 m2 i un aparcament exterior de 97 places,
a més de la resta de característiques exposades en el capítol III de la memòria
descriptiva del projecte i la documentació addicional aportada pel sol·licitant en data 20
de gener de 2004.
L’abast de l’informe es limita exclusivament al que estableixen l’article 5.6 de la Llei
17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, i l’article 8 del Decret
346/2001, de 24 de desembre, de desplegament d’aquella. Això sens perjudici de les
llicències urbanístiques i ambientals municipals, i la resta de normativa sectorial
aplicable.
2. Donar trasllat d’aquest informe a la Direcció General de Comerç i a la societat FES
MÉS SUBMINISTRES, SL als efectes de tramitació de la llicència comercial de la
Generalitat."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen es dóna
compliment a un dels acords del POEC (Programa d'Orientació per als Equipaments
Comercials), segons el qual qualsevol establiment que es volgués situar en les
parcel·les 1 i 2 dels Trullols, requeria llicència comercial, per a la qual cosa cal que
prèviament s'emeti un informe tècnic, que determini si l'establiment s'adequa al que
preveu el POEC, i un informe de la Corporació.
Comenta que l'informe tècnic diu que es compleixen les prescripcions del POEC,
relatives que ha de ser una superfície especialitzada i, en aquest cas, es tracta d'un
establiment de bricolatge; no pot ser de tipus alimentari; ha d'obtenir la llicència
comercial de la Generalitat de Catalunya, posteriorment a l'informe; i ha de disposar de
la dotació correcta d'aparcaments.
Manifesta que, en conseqüència, el Ple emet l'informe favorable, a fi que,
posteriorment el titular de l'establiment sol.liciti la llicència comercial a la Generalitat de
Catalunya.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
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.
5.1.9 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2004,
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 9 de març del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2005, 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:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec 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 2005.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2004 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
3/2004 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 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2004
ESTAT D'INGRESSOS

Subconcepte

462.12
399.10

Denominació

Previsió
Inicial

Diputació de Barcelona.- Subvenció tipus interés préstec.

Augment

Disminució

Previsió
Definitiva

Explicació

0,00

381.957,12

381.957,12 Majors ingressos.

20.000,00

3.666,39

23.666,39 Majors ingressos.

TOTAL . . . . .

385.623,51

Imprevistos

405.623,51

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2004
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Partida

Denominació

011.3.913 Prést.altres entitats. Amortitza. préstecs mig i llarg term.

Crèd.
actual

Augment

3.851.136,00

381.957,12

121.4.212 Altres edificis Corporació.Edificis i altres construccions

9.000,00

1.543,31

443.0.212 Cementiris i Serv.Funeraris.Edificis i altres construcci.

6.000,00

2.123,08

Baixa

Crèd.
definitiu

Causes
Consignació insuficient.Majors
4.233.093,12 ingressos
Consignació insuficient.Majors
10.543,31 ingressos
Consignació insuficient.Majors
8.123,08 ingressos

385.623,51

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2004
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RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2004 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

21.190.207,00
1.780.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

21.562.235,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.162.005,39

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.782.304,39

Capítol 3.- Despeses financeres

1.346.350,00

Capítol 4.- Transferències

16.202.024,12

Capítol 4.- Transferències

4.632.875,00

Capítol 6.- Inversions reals

29.817.975,61

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

453.397,00

Capítol 7.- Transferències de capital

2.674.203,00

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

9.887.022,57

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

7.019.301,73

Capítol 9.- Passius financers

TOTAL ..................................................................... 81.606.959,81

3.831.035,69
6.172,00
4.248.311,12

TOTAL ...................………........................................... 81.606.959,81

El senyor Camprubí i Duocastella exposa que aquest expedient de modificació de
crèdits és d'un import de 385.623,51 euros, 381.957,12 dels quals provenen d'una
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, amb motiu d'un crèdit que es va
aprovar en la darrera sessió plenària; i 3.666,39 euros corresponen a les
compensacions que ha rebut l'Ajuntament de Manresa de companyies asseguradores,
com a conseqüència dels aiguats que es van produir l'any passat a Manresa.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 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.
6.

PROPOSICIONS

6.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA PARTICIPACIÓ
DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR EN ELS PLENS MUNICIPALS.

El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de març, que, transcrita, diu el
següent:
"Donat que en les darreres eleccions municipals els conjunt de forces polítiques vàrem
defensar la necessitat d'aprofundir en la participació democràtica.
Donat que la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) en les darreres municipals va
aconseguir 1.114 vots a la ciutat de Manresa, xifra que malgrat que no comportà cap
regidor, sí que representa a una part important dels ciutadans de Manresa.
El Grup Municipal de CiU proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
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1) Que la Candidatura d'Unitat Popular pugui presentar lliurement una moció a cada
ple municipal.
2) Que les mocions presentades, mitjançant els mecanismes habituals i incloses dins
l'ordre del dia, siguin debatudes i votades pel conjunt de forces polítiques tal com la
llei els ho permet.
3) Que la CUP, dins la mateixa sessió plenària, pugui defensar les mocions que
presenti així com tenir dret a rèplica.
4) Que la CUP pugui participar en les diferents comissions del Consistori manresà que
hagin estat derivades de l'aprovació de mocions que l'esmentat grup polític hagi
presentat.
5) Que la CUP rebi puntualment l'ordre del dia dels Plens, les convocatòries del
mateix, així com tota la documentació necessària per tal d'estar assabentada del
desenvolupament intern dins l'Ajuntament dels acords del Ple. Tant com la llei ho
permeti.
6) Que la CUP tingui dret a fer dues preguntes (precs i preguntes) al Ple demanant els
aclariments o explicacions sobre els temes que afectin a la Corporació municipal.
7) Que el departament municipal corresponent faci les gestions necessàries, incloent
la modificació d'algun reglament municipal en cas de ser necessari, per tal que els
anteriors punts d'acord es facin efectius."
El senyor Vives i Portell explica que fa uns dies, el GMCiU va rebre una proposta de
la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), en relació amb el que es planteja en el text que
avui presenta al Ple de l'Ajuntament de Manresa el GMCiU.
Continua dient que, d'entrada, la va llegir amb molta atenció i, sobretot, amb molta
«permeabilitat», perquè el GMCiU defensa el que tots anomenen com a participació
ciutadana des d'un punt de vista sovint radical, en el sentit que la participació vagi, fins
i tot, una mica més enllà del que d'entrada es plantejaria normalment; fins allà on es
pugui i fins on es tingui la sensació que els ciutadans poden prendre decisions o
participar activament en les del Consistori.
En el mateix sentit, manifesta que cal que la participació esdevingui, en moments
determinats, vinculació afectiva per als qui tenen assignada la tasca d'administrar
l'interès general, que, en aquest cas, és el de la ciutat de Manresa.
Diu, doncs, que, des d'aquest punt de vista, al GMCiU li va semblar que la proposta de
la CUP era molt interessant i, per això, va decidir aportar el text literal al Ple de
l'Ajuntament de Manresa, com a proposició.
Explica que la CUP planteja en la seva proposta que s'aprofiti el màxim possible el
Reglament de participació ciutadana i s'hi afegeixin matisacions importants com ara la
possibilitat que pugui presentar una proposició en cada sessió plenària, que s'inclogui
a l'ordre del dia, que la pugui defensar i que generi un debat, malgrat que no la pugui
votar, cosa que suposa una novetat, tot i que el Reglament de participació ciutadana
preveu un supòsit semblant, com ha quedat demostrat fa una estona en aquesta
mateixa sessió, en relació amb la Plataforma Bages aturem la guerra, però ho preveu
d'una forma encotillada.
Diu que el GMCiU no vol cotilles en la qüestió de la participació ciutadana, sinó que la
gent que vulgui fer aportacions, plantejar idees, debatre temes i comprometre-s'hi, ho
pugui fer, de la manera més àmplia possible.
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Fa notar, en aquest sentit, que en el text de la proposició ja es diu que alguns aspectes
es duguin a terme tant com la llei ho permeti, i que el departament municipal
corresponent s'encarregui de dissenyar les modificacions que calguin, des del punt de
vista reglamentari, a fi que això sigui possible.
Considera, per tant, que la proposició és bastant mesurada i, alhora, agosarada, com
també ho és el GMCiU respecte a la participació ciutadana.
Creu també que la proposició està en la línia de la filosofia que tots comparteixen,
malgrat que cadascú hi aporti les seves matisacions.
Recorda que anteriorment la senyora Sensat ha fet referència a la creació del Consell
de Ciutat i que fa uns dies es van constituir els Consells Territorials, fets que
demostren que s'està avançant respecte a la participació ciutadana, però diu que el
GMCiU pretén anar una mica més enllà, en el sentit que les decisions dels Consells
Territorials tinguin caràcter vinculant, tenint en compte que la seva composició està tan
mesurada, ja que hi participen regidors, tant del govern, com de l'oposició; es preveu
la participació de tècnics municipals, que garanteixin la legalitat i que les propostes
que es plantegin siguin possibles.
Diu que els Consells finalment no són vinculants, però el GMCiU ha dit que cal
treballar-hi i continuar tirant endavant.
Manifesta que està d'acord amb la senyora Sensat en el sentit que cal veure com
funciona el Consell de Ciutat i diu que segurament en la mesura en què funcioni, serà
possible anar-lo ampliant i possibilitar que aquest mecanisme vagi funcionant i que no
xerriqui.
Aclareix que el GMCiU no presenta aquesta proposició únicament en nom de la CUP,
sinó que la planteja de manera genèrica, perquè a ningú se li escapa el fet que si
finalment s'aprova la proposició i es modifica el Reglament de participació ciutadana,
perquè aquesta proposta es pugui dur a terme, no es farà només per a la CUP, sinó
per a altres associacions, entitats i formacions polítiques que també vulguin tenir
aquest grau de participació i d'implicació en l'activitat diària de l'Ajuntament de
Manresa.
Insisteix en l'afirmació que el GMCiU està convençut del fet que amb el Reglament de
participació ciutadana es poden aplicar algunes de les coses que es plantegen en
aquesta proposta, i diu que, malgrat això, considera que cal ser una mica més
agosarats o valents.
Diu que malgrat que suposi un risc permetre que les persones que integren la CUP o
qualsevol altra entitat puguin assistir a les sessions del ple de l'Ajuntament, cal tenir en
compte que això és fer política, implicar-s'hi i fer democràcia.
En el mateix sentit manifesta que això sovint complica les coses i provoca que el debat
es multipliqui i sigui més difícil de dur a terme, però que el GMCiU considera que cal
arriscar-se a fer-ho.
Diu que, per això, el GMCiU defensa aquesta proposició i demana el vot afirmatiu dels
membres presents, tenint en compte que està formulada des d'un punt de vista
constructiu, i, per tant, al marge de qualsevol intenció amagada de «dinamitar» alguna
cosa.
Comenta que la proposició es planteja des del punt de vista del desig de participar una
mica més, fer sentir una veu i implicar-se una mica més, des de dins, en la presa de
decisions de l'Ajuntament de Manresa.
Afegeix que el GMCiU està d'acord amb aquesta línia, no només des del moment en
què la CUP va presentar aquesta proposta, sinó des de fa molt de temps.
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La senyora Sensat i Borràs diu que no dubta ni qüestiona les reflexions que ha fet el
senyor Vives, però creu que tampoc es pot afirmar amb tanta frescor que, malgrat que
algunes coses es puguin fer, cal anar més enllà i ser agosarat, ja que considera que
en primer lloc cal conèixer les possibilitats que existeixen per a la CUP i per a
qualsevol altra organització política, social o de qualsevol altre tipus, a la nostra ciutat.
Creu que en el moment en què es comenci a aplicar el Reglament de participació
ciutadana s'anirà veient quines són les seves limitacions, les quals s'hauran de
millorar.
Diu que el Reglament de participació ciutadana parteix d'un primer punt: hi ha un
conjunt d'organitzacions polítiques que són presents a l'Ajuntament de Manresa—tant
al govern com a l'oposició—perquè van obtenir en les eleccions municipals el
percentatge de vots previst per la llei.
Entén que la CUP no qüestiona aquest sistema, ja que es va presentar a les eleccions,
i considera que el que demana ara és legítim i lògic, però que cal discutir-ho.
Explica que els membres de la Corporació no governen només per als qui els han
votat, sinó també per als qui no ho han fet, per als qui no tenen intenció de votar-los,
per als qui no tenen dret a votar i per a tothom.
Diu que, per tant, també governen per a les més de mil persones que van votar la
CUP.
A continuació, explica què pot fer la CUP dins d'aquest context: quant a la petició de
rebre l'ordre del dia, diu que l'Ajuntament es compromet a enviar-lo a l'adreça que
assenyali la CUP, ja que no hi ha cap inconvenient en fer-ho, ans al contrari.
Manifesta que la CUP pot intervenir en el Ple de l'Ajuntament de Manresa sempre que
ho vulgui, com ho fa en aquesta sessió la Plataforma Bages Aturem la Guerra; com ho
va fer l'any 1998 la senyora Marta Mora, en nom del Consell Municipal de Joves; el
senyor Lluís Vidal Sixto, en representació del sindicat Comissions Obreres, en relació
amb les clàusules socials per al foment de l'ocupació; l'any 2001, la senyora Josefina
Portell, en nom dels comerciants del carrer de Vilanova; i l'any 2002, el senyor Josep
Fuentes, en nom del sindicat Comissions Obreres, sobre el tema de la fusió sanitària a
la ciutat; per a la qual cosa només cal complir el requisit de concertar-ho amb alguna
organització que tingui representació a l'Ajuntament, tant a dins de l'equip de govern
com a l'oposició.
Diu que això té un sentit, ja que quan algú vol presentar i discutir un tema és perquè té
la voluntat de dur a terme la qüestió sobre la qual vol reflexionar, discutir, proposar,
innovar, transformar i canviar. Afegeix que, si el més important és venir al Ple a dir el
que hom pensa i que els altres també exposin el que opinen, això es pot fer en molts
altres llocs, i, per tant, l'interessant de presentar proposicions és que la CUP, en
aquest cas, com qualsevol altra organització o entitat que ho desitgi, pot plantejar
idees, conviccions, propostes, raonaments, matisos o reflexions, sempre que ho vulgui
i amb qui ho desitgi, perquè cregui que pot tenir una sintonia en aquell tema. Continua
dient que del debat que es produeixi respecte a la qüestió plantejada pot néixer la
capacitat d'elaborar un document que se sotmeti al debat del Ple de l'Ajuntament de
Manresa, en el que la CUP o qualsevol altra organització té dret a intervenir, com
passa en la sessió d'avui.
Diu que això forma part de la voluntat de tothom: de l'organització que legítimament vol
defensar el seu criteri, el seu posicionament ideològic i les seves conviccions, amb
aquelles organitzacions que legítimament són presents al Saló de Plens.
Afirma, per tant, que aquest dret ja existeix, i que no és lògic que algú digui que tant li
és el que opinin els altres i que només li interessa venir al Ple, perquè és el lloc
simbòlicament més important, manifestar el que opina, malgrat que sigui conscient que
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no té dret a votar—cosa que no qüestiona—i, posteriorment, que la resta de membres
del Ple diguin el que vulguin.
Opina, al respecte, que la gràcia de la política és poder concertar, i analitzar el grau
d'acord i de desacord, un cop fet un treball previ.
Insisteix, doncs, en afirmar que aquesta opció ja existeix i que queda recollida en el
Reglament de participació ciutadana.
Respecte a l'aplicació d'aquesta pràctica en altres municipis de la comarca—a la que
ha fet referència la CUP—la regidora explica el cas de Navarcles, respecte el qual diu
que no s'està parlant del dret a presentar mocions, perquè legalment no és possible.
Continua explicant que aquell municipi no disposa de Reglament de Participació
Ciutadana i que és sabut que la seva composició política és relativament dèbil o molt
ajustada i, per tant, el 18 de novembre del 2003 va acordar que qualsevol grup polític,
entitat o associació, legalment constituïda pot presentar un escrit al Ple, que serà
defensat per qui el signa i que s'ha de presentar amb l'antelació suficient per poder ser
dictaminat.
Insisteix en el fet que Navarcles no disposa de Reglament de participació ciutadana i,
per tant, ha intentat trobar un mecanisme, que l'Ajuntament de Manresa no qüestiona,
sinó que només fa notar que a Manresa existeix el Reglament de Participació
Ciutadana, que permet exercir la política i el dret a fer política, tant si es té presència
municipal, com si no.
Diu que el fet de si el Reglament és suficientment útil, és una discussió diferent, i
afirma, al respecte, que, com a regidora de Participació Ciutadana és la primera
interessada en què ho sigui, però creu que primer cal aplicar-lo i intentar millorar les
mancances que pugui tenir.
Respecte a la presència en les sessions de les Comissions Informatives, diu que amb
el Reglament de participació ciutadana de Manresa, això ja és possible i que no cal
tocar res, afegeix que una cosa diferent és que la CUP o qualsevol altra entitat, que
per qualsevol tema relacionat amb el planejament urbanístic, l'ordenació sanitària, etc.
vulgui fer una aportació, hi participi d'alguna d'aquestes comissions. Insisteix en
afirmar que quan s'utilitzi aquest instrument i es vegi si hi ha disfuncions, serà el
moment de parlar-ne, però que primer cal intentar-ho, en lloc de demanar un
instrument diferent al que encara no s'ha utilitzat i es pot fer. Diu que la CUP, com a
organització política, que té interès sobre els temes de la ciutat, malgrat que no tingui
el dret a votar, té dret a ser present i intervenir en les Comissions Informatives, quan
tingui interès en els temes que es tracten i vulgui fer una proposta, una al.legació o
una reflexió, i presentar proposicions, respecte a les quals si els grups representats en
la Comissió hi estan d'acord i la voten afirmativament, la podran defensar davant del
Ple.
Continua dient que la CUP pot demanar informació sobre qualsevol tema que es tracti
en el Ple i pot assistir a la Comissió Informativa on es discuteixi el dictamen.
Insisteix en que en aquest moment tot això ja es pot fer, reconeix que cal fer un esforç
i que és feixuc, però creu que primerament cal tenir la voluntat política d'intentar-ho i, a
continuació, posar les eines necessàries per aconseguir-ho.
Diu que, malgrat ser conscient que és possible que les qüestions que s'estan
plantejant no hagin estat prou ben explicades o prou transparents i que es poden
millorar, la sorprèn que el GMCiU no tingui un coneixement més acurat del Reglament.
Manifesta que és molt legítim que el GMCiU assumeixi com a pròpia aquesta
proposició i, per tant, doni la possibilitat que es pugui discutir avui en el Ple, però que
és evident que el GMCiU sap perfectament que moltes de les qüestions que es
proposen en el text de la proposició en aquest moment ja es poden fer.
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Reitera, doncs, que l'equip de govern no pretén posar entrebancs i dir no pel sol fet de
dir no, sinó que legítimament, les organitzacions polítiques que van tenir la sort
d'aconseguir un percentatge de vots tenen uns drets adquirits i una legitimitat, cosa
que és òbvia i que ningú pot qüestionar. Diu que, partint d'aquesta realitat, qualsevol
col·lectiu o organització política també té molts drets i deures i l'equip de govern invita
a exercir-los, treballar-los i provar-los. Manifesta que l'equip de govern està disposat a
discutir tots aquells aspectes que no funcionin prou bé, a la pràctica, que siguin massa
carregosos o que no permetin fer allò que caldria, però insisteix en la necessitat de fer
ús dels drets que ja estan reconeguts, independentment dels resultats electorals i de la
trajectòria política.
Reitera la seva sorpresa per l'actitud del GMCiU i recorda que en la sessió plenària del
mes passat, davant d'una situació similar, va haver de fer referències Freudianes, cosa
que no té cap intenció de fer en aquest cas.
En aquest sentit, fa notar la contradicció que existeix entre el vot afirmatiu del GMCiU
al dictamen sobre la creació del Consell de Ciutat i la postura d'abstenció del mateix
grup en la sessió plenària del mes passat respecte a la creació dels Consells
Territorials.
Entén, doncs, que aquesta ha estat una relliscada política.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que va rebre la proposició a mitja setmana, que
la va llegir atentament i que li va sorprendre rebre-la per escrit, ja que de vegades en
sent parlar o les veu per correu electrònic, però en aquesta ocasió es tractava d'una
carta dins d'un sobre, que deia el següent: «Benvolgut regidor del Grup Municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, ens plau trametre-li una proposta de moció,
encaminada a l'aprofundiment en la democràcia participativa...»
Diu que al GMCiU va considerar que era una bona proposta intentar aprofundir en la
democràcia participativa, i va analitzar tot el contingut de la proposta, que esperava un
«posicionament favorable a aquesta iniciativa, per fer un pas cap a la construcció
d'una institució oberta, plural i participativa».
Manifesta que fins a aquest punt de la carta de la CUP hi ha un elevat grau de
coincidència amb el seu contingut, que creu que comparteixen la majoria de les
persones del Ple. En el mateix sentit, diu que tots estan a favor d'una institució
municipal oberta, plural i participativa.
Comenta que dimecres al vespre—que és el dia en què es reuneix la secció local
d'Esquerra Republicana de Catalunya, formada per una trentena de persones—es va
parlar d'aquesta proposta, que els va sorprendre, perquè, malgrat que en un primer
moment, es va valorar sincerament la voluntat de la CUP de participar en la vida
municipal, molt aviat es van adonar que potser s'havia produït un error de percepció,
en el sentit que no només es participa des dels partits o les institucions, que és el
sentit que semblava haver al darrera de la proposta.
Explica que, un cop analitzada la qüestió, es va considerar que no es podia arribar a
un acord al respecte, de manera precipitada, ja que això podria ser contraproduent i
que, per tant, calia donar més temps per adoptar la decisió, a fi que fos assumida i
compartida per tots.
Cita l'afirmació del polític senyor Pallac, en el sentit que política és pedagogia, i diu
que l'Ajuntament de Manresa farà pedagogia de la participació i, que, com que es
tracta de buscar nous espais i noves fórmules de participació, i nous camins de
democràcia, l'Ajuntament està disposat buscar-los, a mesura que es va aprofundint en
la participació del municipi. Diu, així mateix, que està a favor de crear llistes obertes en
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el nostre país, i de possibilitar que al final de les sessions plenàries el públic assistent
pugui plantejar preguntes.
Afirma que tot això és possible i imaginable, però sense entrar en legalismes, perquè
no és el moment adequat per fer-ho, ni demanar informes al secretari sobre si és
procedent o no, ni entrar a analitzar els drets que generen els 1.114 vots que va
obtenir l'AUP (Assemblea d'Unitat Popular) en les eleccions.
Diu que l'Ajuntament es posa a disposició de tot allò que estigui encaminat a avançar
en la participació, però insisteix en afirmar que, per aconseguir-ho, cal temps i debat, i
moltes ganes d'arribar a una entesa.
Afegeix que aquestes coses no són només pròpies de la política, ja que tant en la
política, com en l'educació, l'aprenentatge, la fe, l'amor i tants altres àmbits, les
presses són contraproduents, com també ho són en aquest cas.
Diu que no es va acabar de creure que, havent rebut aquesta petició, per instància,
dimecres, s'hagués d'aprovar dilluns, en aquesta sessió plenària; li faltava un punt de
credibilitat i, per tant, com que considera que hi ha marge perquè creixi la participació,
poden sorgir noves propostes i les presses acostumen a ser dolentes—en general—,
s'ha considerat que calia donar més temps i diàleg a aquesta participació.
Comenta que això no s'ha produït, ja que la proposta és sobre la taula, i manifesta que
el va sorprendre el fet que, havent-ne parlat dimecres, dijous es publiqués al diari de la
ciutat que el GMCiU presentaria la proposició al Ple.
Diu que malgrat que pogués semblar que no se n'havia de parlar, creu que sí és
necessari i el GMERC ha defensat que no es presenti una proposta alternativa, ja que
també s'hauria redactat amb les mateixes presses.
Manifesta que el GMCiU s'ha embalat—cosa que ja sol passar i a la qual ja es
comença a acostumar—però, com que ja ha passat el període preelectoral i les formes
tan versallesques que s'han fet servir durant les darreres setmanes s'acaben, diu,
respecte a aquesta participació radical que demana el senyor Vives, «...fins on es
tingui la sensació que els ciutadans poden prendre decisions...»—reflexió que li
sembla freudiana—, que no es poden donar ales a aquesta idea de món feliç, en el
qual es podrà assistir al Ple i demanar la paraula—malgrat que personalment també li
agradi aquesta idea—, ja que, de moment, tal com està regulat, això no és possible, i
no es pot fer veure que ho és, perquè no es tracta només de donar sensacions, sinó
d'avançar en aspectes en els quals es cregui realment, cosa que implica compartir-los,
sense simular-ho.
Afirma que, com que es tracta d'arribar a acords, es trigarà encara alguns mesos en
resoldre aquesta qüestió.
Es dirigeix al senyor Vives dient-li, respecte a la gosadia, la mesura i la valentia, a les
quals apel·la, i el particular viatge a Ítaca que emprèn el GMCiU, d'anar més lluny, que
això no ho pot fer l'equip de govern per decret, sinó que cal fer-ho de manera
compartida.
Diu que li hauria agradat deixar aquest assumpte sobre la taula, però que ara ja no pot
ser, i que tampoc hi haurà proposta alternativa, feta amb presses i de qualsevol
manera. Convida al GMCiU a continuar participant, córrer riscos, implicar-se, aprofitar
el que ja existeix i ser més exigent, però amb el càlcul, amb la voluntat i amb la
constància, ja que la gosadia està bé, però la constància també.
Manifesta que es pot demanar intervenir en una sessió plenària sense que calgui que
un grup municipal ho avali, i que es pot fer molt més del que s'està fent a Manresa,
però no per decret.
Demana que no es funcionaritzi la participació, en el sentit, de formular una pregunta
cada mes, entre altres raons, perquè això suposaria un «assassinat» a la participació.
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Afegeix que tots els grups municipals poden formular una o vàries preguntes cada
mes, cosa que aprofiten la majoria de mesos.
Proposa, doncs, que es possibiliti que això s'aprofiti, fent que tingui sentit i que, més
enllà de ser agosarats, siguin constants, a fi de poder avançar en el tema de la
participació.
En un to més radical, però sense esmentar noms, demana, com a retret a
Convergència i Unió, que, a part de les ciutats gran i mitjanes del nostre país, es
garanteixi també aquest accés a la informació, la transparència i el desig de fer coses,
no només a grups de fora—com és el cas de l'Ajuntament de Navarcles, respecte el
qual opina que està bé que faci aquests primers passos, tenint en compte que no
disposa de Reglament de participació ciutadana—, sinó que s'apliqui també en els
petits municipis de Catalunya, en el sentit de garantir l'accés a la informació i a la
documentació, com a mínim, als regidor electes, particularment als centenars de
regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya, que són a l'oposició. Diu que Esquerra
Republicana de Catalunya li ho agrairia molt i, encara més, si aquesta mesura es fes
extensiva a la resta de grups ciutadans.
Felicita al GMCiU per la seva gosadia, però insisteix en afirmar que, com passa amb
l'amor, amb la fe, i amb l'educació, cal destinar-hi temps i ganes.
El senyor Irujo i Fatuarte diu, en primer lloc, que el GMS dóna ple suport a les
consideracions que ha exposat la senyora Sensat, regidora de Participació Ciutadana,
que està desenvolupant el Reglament de participació ciutadana, les seves eines i els
seus mecanismes.
Manifesta, a continuació, que al GMS l'ha sorprès doblement aquesta proposició:
primerament, perquè—com ha dit el senyor Fontdevila—el mètode que s'utilitza
habitualment perquè els grups municipals puguin estudiar i debatre les iniciatives que
es presenten al Ple no és el que s'ha emprat en aquesta ocasió.
Diu que el GMS també va rebre la carta enviada per la CUP i manifesta, en nom del
seu grup, que sempre està obert a qualsevol consideració que els grups polítics,
socials o associatius de Manresa vulguin plantejar a l'Ajuntament de Manresa.
Comenta, però, que el GMS no entén com es pot sotmetre a la consideració del Ple un
tema que no s'ha debatut, que no s'ha explicat i sobre el qual no ha permès, ni tan
sols, fer una reflexió sobre les conseqüències que es podrien derivar de l'aplicació de
les mesures que es proposen.
Segonament, perquè, el GMS creu que aquesta proposició seria molt més raonable si
qüestionés la participació institucional, ja que la participació ciutadana, és a dir, la
participació intrínsecament democràtica, no està qüestionada, perquè no és cert que
estiguin exhaurits—ja que ni tan sols estan iniciats—la majoria de mecanismes i
possibilitats que tenen actualment tots els ciutadans, grups i formacions de qualsevol
caràcter de la ciutat de Manresa, atorgats pel Reglament de participació ciutadana.
Creu, doncs, que seria molt més raonable presentar una proposició en el sentit de
modificar les regles del joc democràtiques que atorga l'actual legislació, per a la
participació plena en aquesta institució, que és, al cap i a la fi, el contingut màxim de la
proposició.
Entén que s'està qüestionant la participació institucional de la CUP o d'altres
formacions, i no els mecanismes i possibilitats, escassament explorats, que atorga
l'actual Reglament de participació ciutadana d'aquest Ajuntament.
Ho diu perquè de vegades cal recordar el que ha dit la senyora Sensat: tots els grups,
de qualsevol caràcter—inclosa la CUP—tenen dret a rebre en el seu domicili, per
qualsevol via, amb la màxima antelació, les convocatòries dels plens municipals, amb
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els corresponents ordres del dia, sol.licitar a la Secretaria General d'aquest Ajuntament
i obtenir còpia dels dictàmens que l'interessin, i presentar i defensar proposicions, en
tot moment, en les Comissions Informatives de l'Ajuntament.
Diu que aquests són els mecanismes de què disposa la CUP i altres grups, per
participar en la vida social i política de la ciutat, i, per això, no entén que es qüestioni la
participació amb aquesta proposició.
Comenta que una cosa diferent seria que es plantegés la reflexió i el debat posterior,
relatius a que les lleis actuals no permeten que una formació política que hagi obtingut
un percentatge de vots inferior al que s'estableix legalment, no pugui estar
representada formalment, des del punt de vista institucional.
Fa notar als representants del GMCiU que el Ple d'aquesta Corporació es regeix per
les regles del joc democràtiques, malgrat que aquestes regles puguin ser revisades.
Afegeix, però, que aquest no és l'objectiu final de la proposició que s'ha presentat avui.
Diu que per al GMS no suposa un risc, en cap cas, aprofundir en els mecanismes de
participació ciutadana, ans al contrari, és un enriquiment. Afegeix que seria molt
interessant que els diferents col.lectius exploressin totes les possibilitats de
participació de què disposen.
Insisteix, doncs, que no és un risc, sinó una possibilitat escassament explorada fins
ara, entre altres raons, perquè aquesta Administració fins fa poc temps no ha posat en
marxa aquest mecanisme.
Diu que és evident que cal explorar els mecanismes i revisar com es porta a terme la
participació ciutadana, a fi de detectar els aspectes que es poden perfeccionar—tal
com han manifestat els membres corporatius que han parlat anteriorment.
Continua dient que també és evident que caldrà fer una avaluació contínua respecte al
fet de si els mecanismes existents són àgils i productius, i si afavoreixen o impedeixen
la participació ciutadana. Diu, però, que no creu en absolut que en aquest moment
aquesta possibilitat pugui ni tan sols ser revisada.
Per acabar, recomana a la CUP i a qualsevol altra formació, grup o entitat, que facin
ús de l'ampli ventall d'opcions que ofereix l'actual Reglament de participació ciutadana,
per obtenir informació, per fer sentir la seva veu i per influir en la presa de decisions,
sobre els assumptes de la política local.
Anuncia que el GMS s'ofereix, com a interlocutor, ja que té representació en el Ple, per
plantejar les propostes i iniciatives respecte a les quals la CUP o qualsevol altre grup
de la ciutat hi tingui interès.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC també va rebre la carta de la CUP,
fet que agraeix, ja que així ha pogut integrar-se en el debat.
Explica que en aquesta carta—rebuda dimarts passat—la CUP demanava al GMPPC
que intentés fer un debat intern entre els grups i els partits polítics.
Confessa que el GMPPC no ha tingut prou temps per fer aquest debat intern ni
plantejar aquest tema, per poder-ne parlar, com tampoc l'han tingut la resta de grups
municipals, els quals, però, sí que han pogut trobar els raonaments necessaris per
argumentar el seu posicionament.
Manifesta—com ha dit el senyor Fontdevila—que la rapidesa no és bona, malgrat que
de vegades és necessària.
Diu que els aspectes bàsics importants de la proposició es poden dur a terme, com
s'ha vist en aquesta mateixa sessió plenària, i entén que de vegades pot arribar a ser
carregós entrar en aquest funcionament, però suposa que els membres presents
coincidiran amb ell en l'afirmació que els reglaments es fan perquè els processos
siguin transparents, tant pel que fa a la gestió dels qui governen, com a la fiscalització
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dels grups de l'oposició, i als ciutadans que es vulguin dirigir a l'Ajuntament i al Ple
municipal.
Manifesta que, quan s'ha plantejat modificar el Reglament de participació ciutadana, el
GMPPC ha dit que abans calia aplicar totes les mesures que preveia aquesta norma,
ja que, malgrat que les modificacions hagin inclòs aspectes com el de les Comissions,
els referents a l'assistència al Ple, la possibilitat de debatre proposicions i de formular
preguntes al Ple, ja estaven recollits en l'anterior Reglament de participació ciutadana.
Convida a l'equip de govern a aplicar el Reglament, a fi que les entitats, associacions i
partits polítics que l'utilitzin puguin detectar possibles deficiències, i l'Administració
també en sigui coneixedora, i, en conseqüència, les corregeixi.
Diu que, si no es fa, l'Ajuntament de Manresa estarà estrenant contínuament un vestit
que no haurà estrenat mai.
Afirma que cal, doncs, utilitzar les eines, per veure fins a quin punt és necessari
modificar-les, per incorporar els elements de dinamització necessaris per a la
participació ciutadana.
Diu que no entrarà a valorar si el GMCiU ha discutit internament aquesta qüestió o si
s'ha embalat o no, però que el GMPPC té clar que cal intentar aconseguir que la
participació ciutadana sigui una realitat. Per això, insisteix en demanar que s'apliqui
l'actual Reglament, que regula aquesta matèria, a fi d'anar-lo modificant a mesura que
les associacions, entitats i partits polítics vagin fent aportacions en aquest sentit.
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU no ha tingut la intenció de crear polèmica
amb la presentació d'aquesta proposició, sinó d'anar una mica més enllà. Aclareix,
però, al senyor Irujo que no es refereix al marc legal estrictament, sinó al Reglament
de participació ciutadana.
Recorda que la senyora Sensat ha explicat que es poden presentar escrits, propostes i
mocions, però d'acord amb algun grup polític dels que integren el Consistori.
Diu, al respecte, que en certa manera, els grups municipals estan fent una funció de
filtre en les propostes que vulguin aportar al ple de l'Ajuntament les associacions o les
entitats polítiques, cosa amb la qual el GMCiU no hi està d'acord.
Explica que el GMCiU demana que això es pugui fer sense que calgui arribar a un
acord.
Diu que aquesta proposició és a Secretaria General des de dijous passat i que,
malgrat que és conscient que el que ha passat des d'aquell dia ha deixat a tothom molt
afectat i ha provocat que el tema que s'exposa en la proposició passi a ser el menys
important del món (es refereix a l'atemptat terrorista perpetrat a Madrid l'11 de març),
se'n podia parlar, de la mateixa manera que es pacta o es transacciona respecte a les
proposicions que presenta al Ple l'equip de govern.
Comenta que, en aquest cas, en la reunió que ha celebrat avui la Junta de portaveus,
n'han pogut parlar tranquil·lament.
Aclareix que amb tot això està dient que, de la mateixa manera que es demana als
grups de l'oposició que presentin les proposicions en temps i forma, que ho facin amb
un marge raonable de temps abans de la sessió, a fi d'evitar que els membres
corporatius arribin a la sessió sense saber de què es parlarà, tot això també ha de ser
aplicable a les entitats i els partits que no formen part d'aquest Consistori, cosa que és
assumible, al seu parer.
Diu que és evident que cal esgotar totes les possibilitats previstes en el Reglament de
participació ciutadana, però es pregunta perquè no es millora, si ja se sap que es pot
millorar.
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Comenta que aquest cas és com si es construís una carretera d'una amplada que ja
se sabés, a priori, que serà insuficient per al flux de vehicles que hi circularan,
preveient-la per a 15.000 cotxes per hora, sabent que en passen 27.000.
Proposa, doncs, que es faci un Reglament més ampli, dins del marge que permet el
marc legal, i aclareix que el GMCiU no demana que es trenqui res, sinó que es millori
ja en aquest moment el que ja se sap que es pot millorar.
Diu que aquesta és l'opinió del GMCiU i que és conscient que els aspectes que
considera com a millores poden no ser-ho per a la resta de grups municipals de
l'Ajuntament, cosa que és legítima.
Creu que fent això s'enriquirien, des de l'assumpció de responsabilitats, des del fet de
voler obrir tant com sigui possible la participació ciutadana i participació institucional,
encara que aquesta darrera sigui només un nomenclàtor, perquè és evident que si
s'aprovés aquesta proposició avui, les persones que vindrien a fer la proposta no
serien, en cap cas, regidors ni membres d'aquest Consistori, sinó d'una entitat, d'un
partit polític o d'un col·lectiu determinat.
Respecte al comentari que ha fet la senyora Sensat, sobre la contradicció que suposa
el fet que el GMCiU s'abstingués en la votació sobre la creació dels Consells
Territorials i ara hagi votat a favor del Consell de Ciutat, manifesta que el GMCiU ja ho
va explicar en el seu dia, va assumir la presidència d'un Consell Territorial i en va
exposar les causes.
Continua dient que, un cop assumida aquesta presidència, amb el compromís de
millorar-ne el funcionament i d'arribar on el GMCiU creu que s'hauria d'arribar,
treballant des de dins, el GMCiU vol anar més enllà i treballar des de dins i, per tant,
s'integra en aquest Consell de Ciutat.
Creu que això és d'una coherència absoluta i poc discutible, ja que a la vida no hi ha
res indiscutible.
Per acabar, es dirigeix al senyor Fontdevila dient-li que Esquerra Republicana de
Catalunya no és, en aquest moment, la més legitimada del país per parlar
d'informació, de transparència, de no opacitat i de posar-ho tot sobre la taula—dit
sense ànim de remoure res. Afegeix que és evident que Esquerra Republicana de
Catalunya no ha de donar lliçons d'això, ja que, no només no ha posat un paper o un
dictamen sobre la taula o no ha facilitat una informació, sinó que ha amagat un fet,
amb la qual cosa ha provocat un problema important al govern de la Generalitat, al seu
president i al seu país.
Insisteix, per tant, en demanar al senyor Fontdevila que no doni lliçons de
transparència ni d'informació.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que la pregunta que portava en aquest Ple, per
respondre a la proposició presentada pel GMCiU és com crear més participació i com
millorar la que ja hi ha, tant aquí, com en altres petits municipis del país, com ha
explicat abans.
Comenta, en primer lloc, que això no ho resoldran avui votant la proposició—que per a
ell es pot tombar—, i, en segon lloc, diu que li agradaria que, tenint en compte el temps
que cal per aprofundir en la participació, la propera vegada que aquest tema arribi al
Ple se n'hagi pogut parlar, amb el temps que es consideri necessari, i que sigui la CUP
qui demani la paraula i expliqui les seves propostes al Ple, en lloc de fer-ho de la
manera velada en què ho ha fet en aquesta ocasió.
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L'alcalde diu que la reflexió que s'ha fet sobre la participació ha estat molt interessant i
que cal encoratjar tothom perquè es continuï fent, com també és interessant la reflexió
que ha plantejat el senyor Vives, que és legítima i que comparteix en alguns aspectes.
Afegeix, però, que una cosa és la reflexió i una altra és el que es vota, que és una
modificació puntual, per a un cas concret, i que serà el que valdrà.
Comenta que, des del punt de vista de la reflexió, pot ser interessant i constructiu, i
se'n pot anar parlant, però respecte el fons de la qüestió, diu que ja han quedat clars
els posicionaments dels grups municipals i, per tant, es pot passar directament a la
votació de la proposició.
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 17 vots negatius (9 GMS, 2 GMICVEA, 4 GMERC i 2 GMPPC) i 7 vots negatius (GMCiU).
6.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV-EA SOBRE
LA NECESSITAT D'EXECUTAR MILLORES A LA LÍNIA DEL
FERROCARRIL ENTRE BARCELONA, MANRESA I LLEIDA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de l'11 de març
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"1.

Atès que en els darrers temps s'han produït posicionaments de diverses
institucions i organismes de la província de Lleida i de Barcelona sobre la
necessitat de millores integrals de la línia de ferrocarril Barcelona-ManresaLleida, essent les més urgents les del tram comprès entre les ciutats de Lleida i
Manresa.

2.

Atès que la línia de tren Lleida-Manresa és la més degradada que RENFE manté
en servei a Catalunya on la majoria de trajecte només es pot fer a 50
quilòmetres/hora a causa de l'estat de les vies, dels rails i dels despreniments.

3.

Atesa al urgència de resoldre les esmentades mancances que és compartida per
la majoria de la societat i de les institucions representatives dels territoris per on
passa l'esmentada línia de tren, i a fi que aquestes millores repercuteixin en la
totalitat del territori.

És per això que els grups sotasignants proposem al ple municipal l'adopció dels
següents acords.
1.

Instar als organismes competents a que, amb la major brevetat possible, s'iniciïn
les millores necessàries en la línia de Manresa-Lleida, donat l'impacte econòmic i
de desenvolupament que poden suposar pel nostre territori.

2.

Notificar l'adopció d'aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de
Lleida i de Barcelona, al Ministeri de Foment, a la direcció general de RENFE, i a
la resta de representants dels municipis i sectors implicats."

El senyor Rubio i Cano explica que des del moment en què es va presentar la
proposició fins ara s'han produït uns fets polítics, que poden tenir una transcendència,
en el sentit que, si avui s'aprova aquesta proposició es pot avançar en el que es
proposa.
Diu que és molt raonable pensar que amb el nou Parlament i el nou govern espanyol
es pugui plantejar la possibilitat que es traspassin a la Generalitat de Catalunya els
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serveis de rodalies i regionals de la companyia RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles) i que es faci amb èxit.
Afirma que aquest traspàs pot significar que la Generalitat de Catalunya creí una
autoritat ferroviària de Catalunya, que tingui com a missions centrals les de mantenir la
infraestructura, atorgar permisos de circulació i planejar l'expansió de la xarxa.
Fa notar la importància d'aquesta mesura, en el sentit que significaria que des del
territori, des de Catalunya, des de la Catalunya central i des de les terres de Lleida
s'avanci en el que és necessari: organitzar uns serveis, perquè els viatgers puguin
arribar indistintament a Manresa i a Lleida i puguin fer correspondències amb altres
serveis com és ara el de Manresa a Barcelona, amb la línia de rodalies i de Lleida cap
a altres destinacions, i des de la Catalunya centrals es pugui fer servir amb dignitat el
servei de l'alta velocitat cap a l'Estat.
Explica que en aquesta proposició es fa referència a les millores necessàries entre
Manresa i Lleida, i concreta que aquestes reformes necessàries s'han de concentrar
fonamentalment en el tram Cervera-Manresa, especialment en el tram Calaf-Manresa.
Diu que l'actual govern en funcions havia planificat renovar el tram Cervera-Manresa,
que, en principi, havia d'acabar aquest any 2004 i que va ser derivat fins a l'any 2007.
Continua dient que la xifra d'inversió global necessària en aquest període, que, en un
primer moment, era del 1999 al 2004, era de 23 milions d'euros.
Recorda que les inversions anuals pressupostades (no es refereix a les executades)
pel govern de l'Estat en els Pressupostos dels exercicis 2003 i 2004 han estat només
de 300.000 euros, i fa notar que paral.lelament a aquest fet, en aquest país les
inversions previstes per al tren d'alta velocitat fins a França ascendeixen a 8.000
milions d'euros, amb els quals es podria construir una xarxa exclusiva per a
mercaderies, es podria millorar tota la xarxa de rodalies de Catalunya i la xarxa
regional que va de Lleida a Manresa, on s'haurien d'invertir—com ja ha esmentat—23
milions d'euros dels 8.000 que l'Estat preveu invertir per desenvolupar el tren d'alta
velocitat.
Informa que les inversions que es preveuen fer per a l'AVE (Alta Velocidad) suposen el
97 per 100 de la inversió que fa l'Estat en transport ferroviari a Catalunya, tenint en
compte que tan sols l'utilitzarà el 3 per 100 de la població, quan entri en funcionament.
Planteja la necessitat d'aconseguir un servei horari de Manresa a Lleida i que la
durada del trajecte sigui d'1 hora i 15 minuts, en comptes de les 2 hores i 49 minuts
que es triguen actualment, si se circula a la velocitat que permet la infraestructura—
temps que a la pràctica se supera moltes vegades—cosa que significaria un estalvi del
55 per 100 del temps.
Diu que cal que se circuli a la velocitat que permet el traçat i no la que permet el mal
estat de la infraestructura.
Espera, en nom del GMICV-EA, que es pugui fer efectiu el traspàs de les línies de
rodalies i regionals a la Generalitat de Catalunya, i que s'avanci en el compliment
efectiu d'aquesta proposició.
Acaba demanant el vot afirmatiu de tots els grups municipals a la proposició.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que aquesta proposició és reiterativa en aquest
Saló de Sessions i, per tant, farà una lectura ràpida, que voldria que fos especialment
política, perquè la il·lustració tècnica ja s'ha fet.
Recorda que al mes de maig de l'any 2000, el Ple ja va reclamar l'aplicació de millores
ferroviàries cap a la costa i cap a l'interior, en concret, cap a Barcelona i cap a Lleida,
argumentant que el sistema de transport públic ha de ser capaç d'oferir als ciutadans
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un servei de qualitat, per trencar el creixement de la utilització del vehicle privat, i que
els transports són un element clau per a la política de reequilibri territorial.
Continua recordant que es feien algunes constatacions sobre el temps de viatge en
ferrocarril—com les que ha citat el senyor Rubio—de Manresa a Barcelona i de
Manresa a Lleida; i que es parlava tant dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
com de la RENFE.
Diu també que, amb el punt d'ingenuïtat que acostumen a tenir els membres del
GMERC, feien comentaris sobre l'any 2004, en què ja hi hauria el TGV (Tren a Gran
Velocitat), cosa que no ha passat.
Fa un incís lingüístic en el sentit de demanar—com deia «l'Inspector Clouseau»—que
no es digui AVE, sinó TGV, que significa Tren a Gran Velocitat, o, dit en francès, Train
à Grande Vitesse.
Continua explicant que els acords adoptats pel Ple al maig del 2000—que ha esmentat
anteriorment—van continuar al desembre del mateix any, quan els va defensar el
GMICV-EA, i feien referència a l'adhesió al Manifest per al ferrocarril transversal de
Catalunya, que van impulsar el diari Regió 7, el 9 Nou i el Segre, amb totes les
demandes que se'n derivaven.
Deixant a part els aspectes tècnics de la proposició i valorant-la des del punt de vista
polític, manifesta que el ple de l'Ajuntament no pot continuar aprovant proposicions i
després oblidant-se del tema, com si la petició d'aquesta qüestió fos un ritual
quadriennal.
Diu, al respecte, que si això va passar dues vegades—i potser alguna altra
anteriorment—és probablement perquè l'Ajuntament de Manresa i d'altres, als quals el
de Manresa comunicarà aquest acord, no van trobar en el seu moment prou
complicitats a la Generalitat de Catalunya o al govern de Madrid.
Opina que les proposicions de l'Ajuntament de Manresa s'haurien de tenir més en
compte, s'haurien de poder vetllar amb més diligència i s'hauria d'aconseguir,
finalment, després de seixanta anys d'una certa desídia ferroviària, respecte a la xarxa
estatal, algun esdevenidor diferent des de Manresa cap a Barcelona i especialment,
des de Manresa cap a Lleida.
Diu que aquesta és la causa per la qual el GMERC ha donat suport a aquesta
proposició.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que és obvi que la línia Barcelona-Manresa i ManresaLleida necessiten millores integrals, perquè l'impacte en la mobilitat de les persones
entre Manresa i Barcelona, que actualment deixa molt que desitjar, ja que la Zona
Metropolitana està mal comunicada pel que fa a la velocitat i, sobretot, a la freqüència
de pas de les unitats de ferrocarrils que fan aquest servei.
Quant a la línia entre Manresa i Lleida, diu que és conegut un estudi que ha elaborat el
sindicat UGT (Unió General de Treballadors), en el que es remarca l'estat deplorable
en què es troben les vies i els rails, i el perill de despreniments que existeix, que obliga
sovint als conductors dels trens a circular a menys de 40 quilòmetres per hora.
Manifesta que és demencial que a l'any 2004 s'estigui parlant d'una via de
comunicació amb aquestes condicions, que comunica dues zones del territori de
Catalunya tan importants com la Catalunya Central i les seves comarques, i Lleida.
Afirma que la mobilitat de les persones és una necessitat òbvia i que l'impacte
econòmic i de desenvolupament que pot suposar per al territori la posada en marxa
d'aquest sistema nou o, si més no, reformat, de comunicació ferroviària, que enllaçaria
amb les propostes del Pla d'infraestructures d'una possible comunicació per ferrocarril
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transversal de Lleida fins a les comarques de Girona, queda perfectament reflectit en
la proposició.
Per això anuncia que el GMS votarà afirmativament aquesta proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta la satisfacció del GMPPC pel fet que en
l'acord que es presenta es faci referència a la línia Manresa-Lleida, entre altres raons,
perquè ell ja va dir fa temps que, malgrat que el traçat fos Barcelona-Manresa-Lleida,
calia parlar, amb previsió de futur, amb el Ministeri de Foment, de la línia ManresaLleida, cosa a la qual se li responia que «no tocava».
Creu, en qualsevol cas, que és important que hi hagi elements de complicitat—com ha
dit el senyor Fontdevila—per intentar avançar en l'obtenció d'unes línies ferroviàries en
bones condicions, que ara estan en una situació més que deplorable.
Diu que, malgrat que és cert que les línies estan en males condicions des de fa
seixanta anys, com ha comentat el senyor Fontdevila, també és cert que algunes
polítiques que s'han dut a terme durant aquest temps han incidit en el desús de les
línies ferroviàries, en el sentit alguns governs han desmantellat algunes línies, fet que
ha provocat que no es disposi de les inversions necessàries per obtenir les línies
adequades.
En relació amb el període d'inversions 2003-2007, al que ha fet referència el senyor
Rubio, diu que no es tracta que s'hagin de fer les inversions al 2007, sinó durant tot el
període es faria la inversió corresponent al tram Manresa-Cervera, que permetria que
la línia de Manresa a Lleida fos molt més adequada, en el sentit que es podria arribar
fins a Lleida a l'estació del TGV i, per tant, es podria enllaçar amb la xarxa ferroviària
de gran velocitat.
Diu que el GMPPC celebra que s'hagi presentat aquesta proposició, a la qual donarà
suport, però el sorprèn la poca esperança que té l'equip de govern en què el govern de
l'Estat faci aquesta inversió si no es traspassen les competències a la Generalitat de
Catalunya.
Creu que una cosa és discutir el posicionament sobre les línies fèrries, en el sentit de
qui té la competència sobre aquesta matèria i on és més convenient que es porti la
gestió, independentment de qui sigui el titular, però que el més important és que les
partides pressupostàries s'han d'aplicar i han de funcionar, i que el tram de Manresa a
Lleida estigui correcte, i el de Manresa a Barcelona disposi de les inversions
necessàries per poder augmentar la freqüència dels viatges i el nombre de trens.
El senyor Vives i Portell diu que aquest tema preocupa a molta gent i que, a més del
tram Manresa-Lleida, també preocupa molt el tram Manresa-Barcelona—com ja s'ha
dit anteriorment—perquè és un element clau per moure gent d'un cantó a l'altre i,
sobretot, per al creixement de la ciutat de Manresa.
Diu, en aquest sentit, que s'està veient com molta gent de Barcelona o de l'Àrea
Metropolitana, aprofitant que disposa d'un bon transport ferroviari en altres poblacions
de Catalunya, com són ara Vilanova i la Geltrú o Sitges, s'hi estan traslladant.
Comenta que el trasllat a aquestes poblacions ha funcionat bé tradicionalment, perquè
el transport ferroviari ha estat l'adequat i les persones s'hi han pogut traslladar en poca
estona.
Creu que aquest és un tema prou important com perquè Manresa l'entomi ara amb
tota la força. Diu que, malgrat que és evident que la força de l'Ajuntament de Manresa
està limitada, la capacitat que han exhibit tots plegats, de pressionar o de fer molta
força en un sentit determinat, tenint en compte que els ciutadans que fan servir el tren i
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els que coneixen molta gent que l'utilitza estan fent un crit unànime, s'hauria de
prendre aquest tema amb molta força, a més de la seriositat amb què s'ha tractat
sempre, com a una prioritat important, encara que hi hagi limitacions per dur-ho a
terme.
Explica que la primavera passada el GMCiU va parlar amb la Direcció General de
Transports de la Generalitat de Catalunya, la qual, malgrat que no tenia ni té
competències en aquest tram, perquè pertany a la companyia RENFE, va elaborar un
estudi encaminat a determinar com es podia millorar aquesta línia, sense haver de fer
una inversió extraordinària.
El resultat de l'estudi va ser que hi havia dues qüestions que es podien revisar
fàcilment: l'ample de via, és a dir, millorar la via i l'estat dels rails, i la modificació
d'alguns dels radis del tren.
La Generalitat de Catalunya va concloure que aplicant aquestes dues modificacions i
mantenint el mateix tren que hi ha actualment, el recorregut de Manresa a Lleida
podria ser d'1 hora i 20 minuts a 1 hora i 30 minuts, com a màxim.
Diu que, malgrat que no sigui d'1 hora i 15 minuts, que seria l'estona ideal, aquest
seria un pas substancial respecte a la situació actual.
Creu que s'hauria de vetllar decididament aquest tema, aprofitant la possible influència
que podran tenir ara sobre les decisions del Govern central, més enllà del fet que es
traspassin o no a la Generalitat de Catalunya les competències relatives a aquesta
matèria.
Diu que això és el que està fent la ciutat de Manresa amb aquesta proposició, però
considera que cal anar més enllà de la seva aprovació, com ha comentat el senyor
Fontdevila, quan ha recordat que fa temps ja es va presentar al Ple una proposició
sobre aquest tema.
Insisteix, doncs, en la necessitat de treballar-hi de valent, perquè existeixen opcions i
perquè el temps corre en contra de Manresa, en el sentit que els ciutadans que estan
decidint marxar de l'Àrea Metropolitana de Barcelona estan prenent opcions diferents
de la de Manresa, que disposen de transports adequats, que Manresa no pot oferir.
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents,
amb l’abstenció de la senyora Selga i Brunet, 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.
6.4

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, PSC, ICV-EA I CIU PER
DONAR SUPORT AL "COL.LECTIU PER A LA CORRECCIÓ DEL
DESEQUILIBRI".

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de l'11 de març
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la voluntat del Govern de la Generalitat de denunciar la situació actual de
desequilibri i greuge comparatiu pel tracte fiscal en particular i econòmic en general
que pateix Catalunya.
Atesa la voluntat del Govern del nostre país i de tots aquells partits de tradició
democràtica i catalanista del Parlament de Catalunya de voler corregir aquesta
situació.
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Atès el dèficit fiscal que pateix Catalunya, pel qual hi ha una diferència negativa entre
els impostos pagats per Catalunya a l'Estat espanyol i les inversions i despeses
públiques fetes per l'Estat espanyol a Catalunya.
Atès que aquest desequilibri no ha servit perquè les regions menys riques de l'Estat
espanyol s'acostin a Europa, sinó perquè principalment Madrid creixi de manera
espectacular.
Atès que aquest desequilibri existent és constatat per professionals i institucions
independents i qualificades.
Atès que només l'any 2002 el dèficit fiscal català va representar més de 14.700 milions
d'euros (més de 2,4 bilions de les antigues pessetes). És a dir, que una família
catalana de quatre membres va pagar a l'Estat espanyol més de 9.000 euros que no li
van ser retornats en forma d'inversió o serveis.
Atès que aquesta família catalana hauria pogut gaudir d'una millor cobertura i qualitat
dels serveis públics i privats: ensenyament, sanitat, habitatge, infraestructures...
Atès la negativa per part del govern de l'Estat espanyol del compliment de la llei de
publicació anual de balances fiscals.
Atès el compromís amb la lluita contra les desigualtats i en contra de la injustícia social
que sempre ha caracteritzat aquest municipi.
Per tot això, els grups sotasignants proposen l'adopció dels següents:
ACORDS:
1. Adherir-se i donar suport institucional al col·lectiu format per persones i entitats de
diferents afiliacions i sensibilitats que s'anomena Col·lectiu per a la Correcció del
Desequilibri, tal com ja han fet altres ajuntaments, així com altres dirigents socials i
sindicals del país.
2. Fer arribar aquest acord a la seu del Col·lectiu amb els punts acordats pel Ple de
l'Ajuntament."
El senyor Fontdevila i Subirana exposa que aquesta proposició prové del Col·lectiu
per a la correcció del desequilibri, que acull persones de diversos orígens,
procedències i condicions, que tenen una visió diferent, però que cotitzen per la seva
condició de catalans i que, per tant, sovint, més enllà de la pressió fiscal que es manté,
no es reben, a canvi, les mateixes inversions o serveis públics que en la resta de
l'Estat.
Diu que aquest Col·lectiu, format per persones com són ara el senyor Josep Maria
Álvarez, el senyor Miquel Calçada, el senyor Paco Candel, el senyor Joan Coscubiela,
l'actor Joel Joan, el senyor Joan Laporta i la cantant Beth Rodergas, està a favor de la
correcció del desequilibri, que l'any 2001 va arribar a ser de 2,4 bilions de les antigues
pessetes, xifra que correspon al doble de les que es van denunciar l'any 1998 en
aquest mateix Saló de Sessions, ja que en aquell moment era d'1,2 bilions anuals.
Explica que la correcció del desequilibri té com a objectius importants demostrar que
Catalunya aporta molt més del que rep i que el dèficit fiscal català provoca
l'estancament econòmic del nostre país i té un impacte sobre totes les famílies
catalanes, al marge de la seva condició, origen o idioma.
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Diu que no acostuma a explicar-se aquest dèficit fiscal ni recollit en lloc i, per tant, és
bo que l'Ajuntament de Manresa s'adhereixi a aquesta campanya, que té la finalitat de
donar a conèixer el desequilibri i, sobretot, aplicant el mateix argument que en el punt
anterior, treballar entre tots perquè es corregeixi aquest desequilibri en uns termes de
solidaritat ben entesa, però, sobretot, perquè sense aquests diners no s'obtindrà el
benestar i la llibertat que de vegades es planteja.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu.
El senyor Javaloyes i Vilalta pregunta si el Col·lectiu per a la correcció del
desequilibri és una entitat o són persones físiques.
El senyor Fontdevila i Subirana respon que són persones que s'han unit en una
entitat, que recull adhesions de xarxa virtual, que tant funcionen darrerament.
El senyor Javaloyes i Vilalta aclareix que ho ha preguntat perquè pensava que en la
proposició hi hauria més informació sobre aquest aspecte, i anuncia que el GMPPC
donarà suport a la proposició, malgrat que podria fer matisos en alguns punts, amb els
quals no hi està del tot d'acord. En aquest sentit, es refereix al nivell del dèficit fiscal,
que s'esmenta en el text de la proposició, i comenta al respecte que la diferència que
s'ha produït és conseqüència de la riquesa que s'ha generat en el teixit social del
conjunt del país.
Reitera el vot afirmatiu del GMPPC a la proposició i demana que es mantingui, com a
mínim, el 17,5 per 100 d'inversions que ha fet el darrer govern del Partit Popular a
l'Estat espanyol, o que s'incrementi, a fi de corregir el dèficit fiscal, ja que cal recordar
que en els Jocs Olímpics, com a molt, no va arribar ni al 9 per 100.
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents 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 dels cinc
assumptes sobrevinguts que s'han presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 24
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986,
l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
7.1

DECLARAR DESERT EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE BAR RESTAURANT EN EL COMPLEX DEL CENTRE
CULTURAL DEL CASINO DE MANRESA, APROVAR EL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CONTRACTE I
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 10
de març del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de desembre de 2003, va
aprovar l’expedient de contractació del servei de bar restaurant en el complex del
Centre Cultural del Casino de Manresa, a adjudicar mitjançant concurs públic.
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II. Durant el període de presentació de proposicions no se n’ha rebut cap, per la qual
cosa resulta necessari declarar desert el concurs anteriorment convocat.
III. A la vista del resultat de la licitació, s’ha considerat necessari modificar puntualment
algun dels elements que configuren el contracte, per la qual cosa s’ha procedit a la
redacció d’un nou plec de clàusules administratives, amb introducció de les
modificacions següents:
— El termini del contracte passa a ser de 12 anys, en lloc dels 10 inicialment
previstos.
— S’estableix un cànon 0 per al primer any de vigència del contracte.
— A partir del primer any de contracte s’estableix el següent cànon mínim a favor de
l’Ajuntament:
.
.
.
.

24.000 € durant el segon any.
36.000 € durant el tercer any.
48.000 € durant el quart any.
A partir del quart any, s’aplicarà sobre el cànon vigent el percentatge de
variació de l’IPC de l’any immediatament anterior.

IV. El cap de secció de Tresoreria ha emès informe econòmic financer respecte a les
modificacions plantejades en data 9 de març de 2004.
V. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe respecte al nou
expedient que s’aprova en data 10 de març de 2004.
Consideracions jurídiques
1. Naturalesa jurídica i legislació aplicable. D’acord amb la tipologia de contractes que
estableix el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
(TRLCAP, en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, el
present contracte encaixa dins els contractes administratius especials als quals es
refereix l’article 5.2.b) del Text refós esmentat.
2. Expedient de contractació. L’expedient de contractació comprèn el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, amb
indicació segons disposa l’article 67.1 del TRLCAP de la durada del contracte i la
possibilitat d’una pròrroga forçosa de fins a 6 mesos.
El plec de clàusules administratives particulars preveu el contingut assenyalat a
l’article 8.2 del TRLCAP, és a dir, fa referència al caràcter de contracte administratiu
especial, règim de garanties, prerrogatives administratives, possibilitat de
pròrrogues, causes de resolució i competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Així mateix, el plec també contempla tots els aspectes que es
detallen a l’article 67.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RGLCAP, en endavant), aprovat per Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre
En l’expedient de contractació no hi consta el certificat de crèdit emès per la
Intervenció Municipal ja que el contracte no genera despeses per l’Ajuntament de
Manresa, en els termes de l’article 67, apartat 2, del TRLCAP.
Abans de l’aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, és preceptiu que emetin informe els senyors secretari i interventor de la
corporació, de conformitat amb l’article 275.1, lletra c), del Text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en endavant), aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
3. Forma de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte es durà a terme
mitjançant procediment obert, per concurs, de conformitat amb els articles 74 i 75 del
TRLCAP i preceptes concordants del RGLCAP.
Donat que s’utilitzarà la forma de concurs públic, l’òrgan municipal competent per a
l’adjudicació del contracte tindrà alternativament la facultat d’adjudicar el contracte a
la proposició més avantatjosa, sense atendre necessàriament el seu valor econòmic
o declarar desert el concurs, motivant en tot cas la seva decisió en base als criteris
que figuren en el plec de clàusules.
El plec de clàusules administratives particulars compleix el que preveu l’article 86
del TRLCAP, donat que la seva clàusula 18a estableix els criteris de valoració de
les proposicions.
4. Òrgan municipal competent. Per raó del termini del contracte i de conformitat amb el
que estableix l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i els articles
52.2 lletra n) i 274.1 lletra b) del TRLMRLC, l'òrgan competent és el ple de la
corporació.
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura i Turisme, proposo al ple de la
corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Declarar desert el concurs convocat per l’Ajuntament de Manresa per acord
plenari de 15 de desembre de 2003, per a la contractació del servei de bar restaurant
en el complex del Centre Cultural del Casino de Manresa.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran el contracte administratiu especial que consisteix
en l’explotació i prestació del servei de bar restaurant en el complex del Centre
Cultural del Casino de Manresa.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació del contracte administratiu especial que
consisteix en l’explotació i prestació del servei de bar restaurant en el complex del
Centre Cultural del Casino de Manresa, amb un termini contractual de 12 anys, un
cànon mínim a favor de l’Ajuntament per al segon any de contracte de 24.000 € i un
pressupost d’explotació per a la primera anualitat de 247.929,00 €. L’expedient de
contractació conté el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques aprovats en el punt anterior d’aquest acord, essent la forma
d’adjudicació mitjançant concurs públic, per procediment obert, aplicades les
circumstàncies previstes als articles 74 i 75 del TRLCAP.
QUART. Convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."
El senyor Fontdevila i Subirana recorda als presents que el 15 de desembre del
2003 el ple de l'Ajuntament va aprovar el plec de clàusules corresponent al concurs del
bar de la planta baixa del Casino, i informa que no s'ha presentat cap oferta.
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Diu que, abans de fer un concurs negociat, l'equip de govern ha fet la reflexió que ara
planteja al Ple, consistent en la possibilitat de reconsiderar l'oferta, en el sentit que, per
una banda, l'amortització sigui més senzilla, passant de 10 a 12 anys, s'estableix que
no hi hagi quota el primer any, com un any de carència, i que en els onze anys
restants, en lloc d'establir el 6, 8 i 11 milions de pessetes anuals, es fixen 4, 6 i 8
milions de pessetes, i, a partir del quart any, s'aplicarà l'increment de l'IPC.
Explica que, si es fan els càlculs corresponents, aquestes mesures suposen una
rebaixa de 6 milions de pessetes en el primer any, que coincidirà amb una inversió
d'entre 20 i 25 milions de pessetes; i un marge de 2 milions de pessetes de rebaixa.
Opina que això podria incentivar a algun dels grups que s'han interessat per aquest
contracte a presentar-s'hi.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova 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, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.2

APROVAR L'ESMENA DE L'ERRADA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
DE MANRESA, CONTINGUT EN EL DOCUMENT ANOMENAT CORRECCIÓ
D'ERROR MATERIAL CLAU 2.2C, I TRAMETRE'L A LA COMISSIÓ
TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 12 de
març del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"1.

ANTECEDENTS

Vist el document redactat pels serveis tècnics de planejament de CORRECCIÓ
D’ERROR MATERIAL CLAU 2.2c, existent en el Pla General d’ordenació de Manresa
aprovat definitivament el 23 de maig de 1997.
Atès que d’acord amb aquesta Memòria, l’error material es detecta en les
determinacions de la zona industrial qualificada de zona industrial en edificació aïllada
(clau 2.2), la qual a la vegada es divideix en diferents subzones, i l’abast de l’error es
limita al fet que la superfície mínima de parcel·la fixada per la subzona 2.2c és de
0.000 m2, tractant-se doncs d’un evident error tipogràfic per l’absència del primer dígit
de la superfície, que hauria de dir 10.000 m2.
Atès que el document proposa la correcció de l’error tipogràfic amb l’esmena del
redactat de l’article 343 de la normativa del Pla general, en la forma següent:
Condicions de la parcel.la
Art. 1.
1. Superfície mínima
S'estableixen com a superfície mínima les següents:
2

Subzona 2.2a

2.400 m

Subzona 2.2b

2.500 m

Subzona 2.2c

10.000 m

Subzona 2.2d

2.400 m

Subzona 2.2e

2.400 m

Subzona 2.2f

2.400 m

Subzona 2.2g

2.400 m

2
2
2
2
2
2

2. Façana mínima
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Es fixa com a façana mínima la de deu metres d’amplada

2.

FONAMENTS JURÍDICS

Vist l’article 11 de la normativa del Pla general estableix que estableix que “Els errors
materials, de fet o aritmètics, no declaratius de drets o de gravàmens, podran
rectificar-se en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, sempre i quan
per prescripció de les accions, pel temps transcorregut o qualsevol altra circumstància,
aquesta rectificació no resulti contrària a l’equitat, la bona fe o els drets dels
particulars”.
Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu article 105.2
es refereix a la rectificació de les errades materials, en la manera següent: “Les
Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o
a instància dels interessats, els error materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes”.
Vist que d’acord amb l’article 78 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, i
l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, l’aprovació del document de rectificació d’errada material, en referir-se al pla
general d’ordenació, ha de correspondre al Ple, el qual així mateix l’ha d’elevar a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme, de data 12 de març de
2004.
La Regidora delegada d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
APROVAR l’esmena de l’errada del Pla general d’ordenació de Manresa, contingut en
el document anomenat CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL CLAU 2.2c, redactat pels
serveis tècnics municipals d’Urbanisme, i trametre’l a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a què, un cop informat, es sotmeti a la seva aprovació
definitiva."
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de la correcció d'una errada material,
que té relació amb la modificació de la qual s'ha parlat anteriorment, de la zona
industrial, amb edificació aïllada, en la que es va produir un error en la superfície de
parcel.la d'una de les claus, en el sentit que en la normativa constava que la superfície
mínima de la parcel.la havia de ser 0.000 m2, en lloc dels 10.000 m2.
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.
7.3

SOL.LICITUD D'AMPLIACIÓ A LA RESOLUCIÓ DICTADA EL 19-06-2003
PEL DIRECTOR DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA, DEL
RECURS
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
NÚMERO
1170/2003-A,
INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT DE MANRESA

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 15 de març del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
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"El Ple de la Corporació en sessió del dia 17 de novembre de 2003 va aprovar la
interposició del recurs contenciós-administratiu núm. 1170/2003-A contra la Resolució
dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya el 19 de juny de 2003 que
revocava parcialment la subvenció de 115.083,76 € atorgada a l’Ajuntament per
resolució de 28 de setembre de 1999, i reduïa la quantia a 50.146,44 €, per no
justificar la totalitat de la subvenció atorgada. A més, declarava l’obligació de reintegrar
a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 36.166,37 € de principal més 4.924,32 €
en concepte d’interessos legal, així com contra la resolució presumpta desestimatòria
del recurs d’alçada, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El Conseller de Treball i Indústria ha resolt, en data 19 de febrer de 2004, desestimar
expressament el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Manresa, així com
denegar la petició de suspensió de l’executivitat de la resolució impugnada.
Es precís impugnar també aquesta resolució expressa, dins del mateix procés
contenciós que se segueix contra la desestimació presumpta. L’article de 36 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol ,reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, preveu
expressament la possibilitat de sol·licitar l’ampliació a la resolució expressa dictada en
un expedient que ja estigui davant de l’òrgan jurisdiccional.
El Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i d’Assessorament, ha emès informe
proposant que el Ple acordi la sol·licitud d’ampliació del recurs contra l’esmentada
Resolució d’acord amb el que disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
L’Alcalde-President proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1r. SOL.LICITAR L’AMPLIACIÓ a la resolució expressa dictada pel Conseller de
Treball i Indústria en data 19 de febrer de 2004, que desestima expressament el recurs
d’alçada interposat per l’Ajuntament de Manresa, així com denega la petició de
suspensió de l’executivitat de la resolució impugnada, dins del recurs contenciósadministratiu número 1170/2003-A interposat per l’Ajuntament contra la resolució
dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya el 19 de juny de 2003 que
revocava parcialment la subvenció de 115.083,76 € atorgada a l’Ajuntament per
resolució de 28 de setembre de 1999, i reduïa la quantia a 50.146,44 €, per no
justificar la totalitat de la subvenció atorgada. A més, declarava l’obligació de reintegrar
a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 36.166,37 € de principal més 4.924,32 €
en concepte d’interessos legal, segons l’acord plenari del dia 17 de novembre de 2003.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència."
El senyor Rubio i Cano diu que es tracta de continuar el recurs contenciós
administratiu i recorda que ja es va tractar aquest tema en el Ple de novembre.
Explica que una de les accions de comunicació i difusió, inclosa en les polítiques de
filons d'ocupació, que subvenciona la Generalitat de Catalunya, no es va executar. Diu
que l'Ajuntament de Manresa va explicar i justificar aquesta circumstància en la
memòria que consta en l'expedient i que està d'acord en retornar l'import de 36.166.37
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euros. Fa notar, però, que a aquest import s'afegeix el corresponent als interessos, els
quals s'imputen des del dia en què va finalitzar el termini per justificar l'execució de les
accions.
Explica que han transcorregut tres anys sense que el Servei d'Ocupació de Catalunya
no ho hagi revisat i ara aquella Administració reclama l'import des del dia en què
s'hauria d'haver fet efectiu.
Manifesta, doncs, que l'Ajuntament de Manresa està d'acord en retornar la quantitat
que no va justificar, però no ho està respecte els interessos de demora que es
reclamen, perquè l'Administració esmentada ha trigat tres anys a revisar l'expedient i
incoar el corresponent procediment.
Informa que el 19 de febrer, el Conseller de treball ha desestimat el recurs d'alçada
interposat per l'Ajuntament de Manresa i anuncia que aquesta Administració continua
amb el recurs.
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.
7.5

MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, DE SUPORT ALS AFECTATS
PEL TERRATRÈMOL DE LA ZONA DEL RIF (MARROC).

El secretari dóna compte de la moció del GMS, GMCiU, GMERC, GMICV-EA i
GMPPC, del 15 de març del 2004, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que la zona del Rif (Marroc) es va veure afectada per diversos terratrèmols el
proppassat dia 24 de febrer, que van destruir pobles sencers de muntanya i cases de
la ciutat d'Al-Hoceima, produint la mort de més de 700 persones i deixant milers de
ferits i persones sense llar.
Atès que diversos ciutadans i entitats de Manresa han impulsat una Plataforma
Manresana d'Ajuda a la Zona del Rif, per demanar la col.laboració ciutadana per donar
resposta a les necessitats de les persones afectades de la zona devastada pel
terratrèmol.
Atès que l'Ajuntament de Manresa té programat un concert de la cantant marroquina
Amina Alaoui pel dia 27 de març, a les 10 de la nit, amb una trajectòria de col.laboració
en iniciatives culturals diverses.
Els grups sotasignants proposem al Ple de la Corporació l'adopció del següents
acords:
L'Ajuntament de Manresa s'afegeix a les iniciatives ciutadanes de suport als afectats
pel terratrèmol i destinarà una aportació econòmica de suport humanitari, mitjançant la
donació de la recaptació del concert de l'Amina Alaoui a la PLATAFORMA
MANRESANA DE SUPORT AL RIF, amb la finalitat que la gestioni per atendre les
necessitats de la zona devastada. Aquesta donació reforçarà l'ajuda que destinarà el
Consell Municipal de Solidaritat de la partida prevista per emergències."
El senyor Rubio i Cano exposa que la regidoria de Cultura organitza un concert molt
interessant de l'Amina Alaoui, que se celebrarà el 27 de març i proposa que la
recaptació d'aquest concert es doni a les accions de solidaritat, que duu a terme la
Plataforma Manresana de Suport al Rif, per a les persones afectades pel terratrèmol
que s'ha produït en aquella zona.
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Comenta que aquesta donació reforça l'aportació que hi destinarà el Consell municipal
de Solidaritat. Diu també que la Plataforma esmentada reuneix més d'una dotzena
d'entitats de la ciutat i persones que provenen d'aquella zona del Nord del Marroc.
Informa que s'han obert dos comptes corrents i que Manresa dóna suport a les
iniciatives del Fons Català de Cooperació, és a dir, de les Administracions catalanes,
així com de les ONG (Organitzacions No Governamentals) que estan treballant
directament, amb contraparts, intentant canalitzar l'ajut a qui veritablement l'està
derivant, tenint en compte el comportament que ha tingut el govern del Marroc, que no
ha estat a l'alçada de les circumstàncies.
Agraeix als grups municipals que hagin donat suport a aquesta moció i reitera la bona
iniciativa que ha tingut la regidoria de Cultura d'aquest Ajuntament, d'organitzar el
concert i donar la recaptació, com ja ha explicat.
Sotmesa a votació la moció, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents 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
40 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

82

