Informa, així mateix, que 3 d’elles han acabat amb la imposició de sancions i 3
amb la clausura temporal de l’activitat o d’una part dels aparells que causaven
problemes en l’activitat.
El senyor Caballo i Molina respon quant als ciclomotors que, segons les
dades de què disposa, referents al període comprès entre el gener i l’octubre,
hi ha hagut 283 controls per sonometria, 13 dels quals han provocat denúncies,
i 340 controls per documentació i 8 denúncies per no dur-la en regla.
Destaca la millora que s’ha observat respecte a les infraccions que es venien
detectant fins ara respecte els ciclomotors.
El senyor Irujo i Fatuarte respon la darrera qüestió, referent als gossos, dient
que s’han portat a terme 17 intervencions en relació amb el compliment de
l’Ordenança que fa referència als animals de companyia a la via pública, que
han generat 2 expedients, que estan pendents de resolució i que afecten
bàsicament a persones propietàries de gossos de races potencialment
perilloses, que anaven sense lligar i sense morrió en àrees destinades a jocs
infantils.
Diu que la resta, fins a arribar a les 17 intervencions, han estat informatives en
el sentit de recordar als propietaris el compliment de la normativa corresponent
i feien referència a actuacions de la Policia Local per no portar el gos lligat o
sense morrió.
Explica, així mateix, que s’han realitzat intervencions per incentivar el cens, i
concreta que en aquest moment ja se supera els 1.000 animals censats, cosa
que representa un increment del 50 per 100 del total, 22 dels quals pertanyen
al grup de les races perilloses, respecte a les quals no es disposava de cap
cens a la ciutat de Manresa fins després d’aquest estiu.
Finalment, informa que no s’ha tramitat cap expedient per deposicions fetes al
carrer.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21
hores i 35 minuts, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.
............... i correlativament fins el ............
El secretari general,

Vist i plau,
L’alcalde
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l’elaboració del Pla d’Equipaments Esportius - proposta de futur, respecte a la
qual s’està treballant i la previsió se situa entre els mesos de setembre i
novembre.
Diu que l’execució de la tercera part consisteix en recollir propostes de les
entitats esportives i veïnals en sessió de treball, amb dinàmica de grup, i que
demà se celebra la primera reunió amb les entitats esportives, al nou pavelló
del Congost, que es dividirà en dues sessions, perquè divendres ja hi havia 16
entitats esportives interessades en el tema. Així mateix, informa que el dia 26
d’aquest mes se celebrarà una reunió amb diferents associacions de veïns.
Comenta que es preveu que durant el mes de desembre es presenti l’estudi
final.
Quan a la segona pregunta referent a la urbanització i aparcament de la zona
del Congost, diu que quan estigui enllestit l’estudi podrà respondre-la amb més
claredat.
9.5

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA, RESPECTE A SOROLLS, CONTROL DE
CICILOMOTORS I TINENÇA DE GOSSOS.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Com cada any, quan s’acosta el bon temps es reclama i es confirma que es
portaran controls de sorolls i de la normativa de la convivència respecte,
sobretot, als animals de companyia, en especial als gossos.
Quantes intervencions ha efectuat aquest Ajuntament per denúncies de sorolls
nocturns?
Quants expedients ha obert l’Ajuntament, i com s’han resolt, per les
intervencions abans esmentades?
Quantes intervencions s’ha efectuat envers els ciclomotors?
Quants expedients ha obert l’Ajuntament, i com s’han resolt, per les
intervencions abans esmentades?
Quantes intervencions s’han efectuat envers a gossos per no portar morrió, no
anar lligats, per fer deposicions al carrer sense ser recollides, etc?
Quants expedients ha obert l’Ajuntament, i com s’han resolt, per les
intervencions abans esmentades?”
El senyor Perramon i Carrió respon, en relació amb els sorolls nocturns que
hi ha hagut 6 denúncies i 6 expedients oberts a bars, 4 a activitats amb
problemes d’aire condicionat, portes, etc., i 1 a una empresa, i que 9 d’aquest
total d’11 estan resolts.
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pessetes) que acompanyarien els 741 d’inversió privada, al marge, com ja ha
esmentat, d’alguna obra nova que no ha pogut demanar ajut o d’obres que
s’han fet en període en què no hi havia el conveni, cosa que no permetia
obtenir els ajuts, i que s’han fet igualment al nucli antic.
Acaba dient que és un esforç important i que en el Pressupost de l’exercici
2001, el conjunt d’inversions realitzades al nucli antic, incloent els equipaments
i tot el conjunt d’aspectes, significava el 33 per 100 de la inversió total del
Pressupost municipal.
El senyor Camprubí i Duocastella respon quant a l’obertura de nous
establiments, que al llarg d’aquest any n’hi ha hagut 11 que han complert les
característiques dels epígrafs que marcava la normativa, que a tots ells se’ls ha
explicat exactament les condicions, i que 6 d’entre ells han sol.licitat els ajuts.
Explica que la comissió tècnica està avaluant quin és l’import que se’ls pot
atorgar, d’acord amb les condicions de la convocatòria, i avança que entre els 6
que ho han sol.licitat, s’atorguen subvencions entre els 400 i els 1.600 euros,
depenent de cada establiment.
Diu també que no s’esgotarà el conjunt de la partida que hi havia prevista.
9.4

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE EL PLA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS.

Tal com s’indica al començament de l’acta, aquesta pregunta ha quedat retirada
de la sessió per decisió de l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 56.1.a)
del Reglament Orgànic Municipal.
9.4

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE EL PLA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Al Ple de juny del present any i a instància d’una proposta d’aquest grup
municipal, en la que es demanava la realització del projecte d’urbanització i
aparcament de la zona del Congost, es va contestar que s’estava a l’espera de
la finalització, en breu, del Pla d’Equipaments Esportius que a través de la
Diputació es portava a terme, i així poder establir amb majors criteris les
intervencions a portar a terme en tota aquella zona.
En quina situació es troba el Pla d’equipaments Esportius?
Quines són les conclusions que es deriven envers a la urbanització i
aparcament de la zona del Nou Congost?
El senyor Empez i García respon, respecte a la primera qüestió, que gràcies a
una aportació de la Diputació de Barcelona, al mes de juny es va fer
l’adjudicació de la redacció del Pla d’Equipaments esportius de Manresa.
Afegeix que es va desglossar en tres parts: la primera correspon a la revisió del
cens dels equipaments esportius actuals, que ja està feta; la segona, a un
estudi sociològic dels hàbits esportius de la ciutat, que també està feta, i
afegeix que s’han fet més de 400 enquestes per tota la ciutat; i la tercer, a
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“La preocupació per la recuperació del Nucli Antic de la nostra ciutat ha estat
una constant per a tots plegats, (partits polítics, entitats i ciutadans) amb la
culminació del PIRNA en el seu moment.
Voldríem saber quins han estat els recursos destinats, econòmicament, per a
poder donar un tomb a la situació del Nucli Antic en la darrera legislatura (fins
el previst al desembre del 2002):
Per part de l’Ajuntament de Manresa
Per part de contribucions especials
Per part de Rehabilitacions de particulars
Per part de noves promocions.
Quantes sol.licituds ha tingut l’Ajuntament per les subvencions que atorgava en
l’obertura de nous establiments al Nucli Antic?
Quants diners ha atorgat en aquestes sol.licituds de subvencions?
El senyor Perramon i Carrió respon que, en conjunt, hi ha un grup de partides
en les que es poden desglossar aquestes inversions i concreta que
825.000.000 de pessetes (4,9 milions d’euros) corresponen a preparació de sòl,
feta conjuntament entre la societat municipal FÒRUM, S.A. i l’Ajuntament de
Manresa. Diu també que hi ha hagut tot un conjunt d’inversions en obres,
edificis i espais públics, fets des de la societat FÒRUM, S.A., per una banda, i
des de l’Ajuntament de Manresa, per una altra, que va des de l’arranjament de
carrers fins a tota la qüestió de l’enllumenat, reposició de cablejat, obres en
diferents edificis i instal.lacions públiques, situades en el conjunt del nucli antic,
per un total de 1.479.000.000 de pessetes (8,8 milions d’euros).
Es refereix també a l’arranjament de les piscines, per estar situades dins de
l’àmbit del nucli antic, per 339.000.000 de pessetes, i comenta l’existència en
aquest moment, com a obra compromesa, malgrat que no executada, del
carrer del Remei o la reparació de la Seu, respecte a la qual l’Ajuntament de
Manresa fa una aportació que suposa 150.000.000 de pessetes.
Afegeix que també hi ha aportacions de l’INCASOL, amb dues places i els
pisos joves, que dóna un total de 290.000.000 de pessetes; ajuts a la
rehabilitació des de la societat municipal FÒRUM, S.A. i sobretot des de la
Generalitat de Catalunya, per 210.000.000 de pessetes més; i, quant a
contribucions especials, diu que l’aportació dels privats és de 69.000.000 de
pessetes (0,4 milions d’euros).
Diu finalment, que l’Ajuntament de Manresa només ha controlat la part
d’inversions dels privats que han demanat subvenció.
Afegeix que, evidentment, hi ha hagut obra nova, que en aquest moment no
està tabulada encara, que correspon al nucli antic, i que la part d’inversió de
privats que ha demanat subvenció és d’uns 4,5 milions d’euros (741.000.000 de
pessetes).
Manifesta que, en conjunt, la suma de la inversió pública des de diferents
Administracions se situa al voltant dels 20.000.000 d’euros (3.243 milions de
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Diu que a partir del resultat de les inspeccions es va fer un requeriment a les
empreses afectades, s’ha iniciat una segona revisió, en aquest moment hi ha
dos expedients sancionadors oberts, i queda pendent acabar de verificar el
compliment per part d’algunes de les empreses.
9.2

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE LA REVISIÓ DEL PLA DE NEVADES.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Al mes de gener d’enguany es va aprovar la proposta presentada per aquest
grup municipal on es prenia l’acord de revisar el pla de nevades.
En quina situació es troba la revisió del pla de nevades?
Quins han estat els canvis més substancials del nou pla de nevades?”
El senyor Caballo i Molina diu que suposa que tots els grups municipals han
rebut el Pla d’Emergències que s’ha revisat i modificat i que la versió que han
rebut o que rebran properament passarà per la propera Comissió Mixta, a fi
d’informar sobre el seu contingut i perquè pugui ser aprovat posteriorment.
Comenta algunes de les modificacions que s’han fet respecte el contingut
d’aquest Pla, corresponents a ampliacions del seu text: a la pàgina 7 es
demana, per primera vegada, la participació i implicació del Consell Comarcal,
sobretot, amb l’actuació dels municipis afectats en situació de risc, dins de
l’apartat de l’àmbit d’actuació; a la pàgina 8 s’estableix la millora dels equips
meteorològics de la ciutat, en l’apartat sobre ubicació i estacions
meteorològiques; a la pàgina 9 s’estableix la millora de la localització o
adquisició de material específic com són ara termos, mantes i matalassos,
entre d’altres; a la pàgina 10 es preveu, per primera vegada, quines són les
actuacions que cal fer en casos de diàlisi, en col·laboració amb els dos
hospitals; i l’assistència a persones grans o amb mobilitat reduïda; a la pàgina
11 es preveu el control dels indigents i el rescat de persones atrapades en
carreteres, encara que sigui fora de Manresa; a la pàgina 15 es preveu
l’existència de sal per al desglaç a les escoles; a la pàgina 22 es recull la
millora de la informació a la població; a la pàgina 36 consta, per primera
vegada, la presència d’un tècnic de FECSA a la sala de crisi; i a la pàgina 37 es
comenta la necessitat de millorar la implicació dels ciutadans, associacions de
veïns i partits polítics.
Diu que s’adjunta un nou catàleg de recursos, que millora l’anterior, i la nova
cartografia i comenta que aquest Pla està adaptat a la nova normativa sobre la
redacció de plans d’actuació municipal de la Direcció General d’Emergències.
9.3

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE ELS RECURSOS ECONÒMICS QUE ES
DESTINEN AL NUCLI ANTIC.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
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En conseqüència d'això, la Regidora de Via Pública i Seguretat Ciutadana, que
subscriu proposa, al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial
a favor de l'empresa mercantil que a continuació es relaciona pels deutes
acreditats i informats pel responsable del Servei.
EMPRESA

CONCEPTE

EVENT CONSULTING
SL B-61565222

Realització de treballs
d’organització del III FORUM
PREVENTIA

EUROS

3.000,-“

El senyor Caballo i Molina explica que el dictamen fa referència a un
reconeixement de crèdit per import de 3.000 euros a favor de la societat Event
Consulting, en relació amb el III Fòrum Preventia que es va celebrar a Manresa
els dies 21, 22 i 23 sobre mobilitat i protecció civil, respecte el qual es va arribar
a conclusions positives.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE LES INSPECCIONS ALS ESTABLIMENTS
DE VENDA DE PA.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Al setembre d’enguany i a instàncies d’una pregunta d’aquest grup municipal,
on fèiem referència a una instància presentada pel gremi de flequers, es va
contestar que s’estava procedint a la revisió i adequació dels establiments que
es dedicaven a la venda de pa sense garanties sanitàries. I que en el transcurs
de dos mesos la situació estaria normalitzada.
En quina situació es troben les inspeccions dels establiments?
Quants expedients s’ha hagut d’obrir per no complir la normativa sanitària?
S’ha procedit a sancionar a algú per incomplir la normativa sanitària?”
El senyor Perramon i Carrió respon que l’estiu passat es van fer dotze
inspeccions per part dels serveis veterinaris, de les quals va resultar que set
establiments no complien la normativa i els cinc restants, sí l’estaven complint.
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b) Grup municipal de CiU:
Francesc de Puig i Viladrich
Josep M. Sala i Rovira
c) Grup municipal d'ERC:
Montserrat Selga i Brunet
d) Grup municipal del PP
Carina Rius Díaz
e) Grup municipal d'ICV:
Josep Ramon Mora i Villamate
SEGON. S’entendrà que els regidors i regidores esmentats accepten la
designació feta si dins el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la notificació d’aquest acord no fan cap manifestació en contra.”
La senyora Selga i Brunet explica que en el procés final de l’aprovació dels
Estatuts del nou Consorci i de la seva publicació, pertoca fer el nomenament i
designar els representants de l’Ajuntament en el Consell Plenari del Consorci
del Bages per a la gestió dels residus.
Diu que amb aquest dictamen es proposen els membres que han d’integrar
aquest Consell Plenari.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
8.2

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE LA
SOCIETAT MERCANTIL EVENT CONSULTING, S.L., PER IMPORT DE 3.000
EUROS EN CONCEPTE DE LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
D’ORGANITZACIÓ DEL III FÒRUM PREVENTIA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública i
Seguretat Ciutadana, del 12 de novembre del 2002, que, transcrit, diu el
següent:
“Tenint en compte que els dies 21, 22 i 23 d’octubre, va tenir lloc a la nostra
ciutat, el III FORUM PREVENTIA, organitzat conjuntament pel Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i pel Montepio de Conductors
Manresa-Berga.
Vist que aquesta organització comptava amb el suport institucional d’aquest
Ajuntament, i que es va concretar en el compromís de col·laborar amb
l’aportació de 3000 Euros, en concepte de l’organització d’aquesta Jornada, per
compte de EVENT CONSULTING, SL.
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consorci del Bages per a la gestió de residus, ja que, atesos els terminis
d’informació pública, esperar fins al proper ple ordinari del mes de desembre
pot ocasionar un retard en al procés de constitució d’aquesta entitat
Antecedents
I. En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 15 de juliol de
2002 es va acordar la constitució del Consorci del Bages per a la gestió de
residus i aprovar inicialment els seus Estatuts.
II. L’edicte que anuncia l’aprovació inicial dels Estatuts i obre el període
d’informació pública de 30 dies que estableix l’article 313.3 del Decret 179/95,
de 13 de juny va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del
dia 10 d’octubre de 2002 i en el Butlletí Oficial de la Província del dia 09
d’octubre de 2002. El període d’informació pública ha conclòs, per tant, el dia
16 de novembre de 2002.
III. D’acord amb el que disposa l’article 7.2 dels Estatuts, al Consell Plenari del
Consorci l’Ajuntament de Manresa estarà representat per vuit (8) membres de
la Corporació designats en representació proporcional dels diferents grups
polítics que la integren, tots amb un vot ponderat de dos.
IV. Havent conclòs el termini d’informació pública, i a l’espera de que s’aportin a
l’expedient administratiu els certificats dels diferents Ajuntaments que
integraran el Consorci, on s’especifiqui si hi s’han presentat o no al·legacions,
reclamacions o suggeriments, així com del compliment de la resta de tràmits
necessaris per a la constitució del consorci, convé designar els representants
de l’Ajuntament de Manresa en el Consell Plenari del Consorci,
V. Havent arribat a un acord els diferents grups polítics que constitueixen la
Corporació municipal de Manresa, correspon al Ple aprovar la designació dels
representants de l’Ajuntament en l’òrgan col·legiat del Consorci.
Per tot el que ha estat exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, en ús de
les atribucions que li confereix l’article 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, prengui el següent
ACORD
PRIMER. Designar com representants de l’Ajuntament de Manresa en el
Consell Plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus, de
conformitat amb el que disposa l’article 7.2 dels seus estatuts, als següents
regidors i regidores:
a) Grup municipal del PSC:
Joan Canongia i Gerona
Joaquim Garcia i Comas
Alain Jordà Pempelonne
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Diu que aquestes mancances no afecten a tots els ciutadans, sinó de vegades
a un sector o un barri determinats, i sovint consisteixen en no substituir les
baixes laborals que es van produint.
Manifesta que aquesta situació provoca que hi hagi la sensació que s’està
prestant un servei que té deficiències.
Explica que el GMERC, un cop contrastada amb fons sindicals la informació
que s’ha recollit i que tots han escoltat, considera que les deficiències que
afecten la normalitat que seria desitjable es podrien corregir si una societat
estatal com és la de Correos y Telégrafos tingués la previsió necessària per
cobrir les baixes laborals del seu personal o altres contingències que es
produeixen.
Diu que per aquests motius i tenint en compte que l’Ajuntament considera que
aquesta societat estatal podria prestar un servei millor que el que està rebent
fins ara, desitja que això serveixi com a estímul, però, alhora, vol comunicar la
seva queixa formal a la Direcció de Correus de Manresa així com a la Direcció
Provincial i Estatal d’aquesta societat, a fi d’instar-les a resoldre aquestes
deficiències, no continuades, però sí cícliques i, per tant, corregir el mal servei
que de vegades presta aquesta empresa pública al conjunt de manresanes i
manresans.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu a la proposició.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos
assumptes sobrevinguts presentats, que s’aprova per unanimitat dels 22
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.
8.1

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
EN EL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 18 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“A l’empara del que disposen els articles 83 i 91.4 del Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la
següent proposta per al seu debat i votació, prèvia declaració d’urgència
aprovada per la majoria absoluta dels seus membres.
La urgència d’aquesta moció es justifica per la necessitat de designar els
representants de l’Ajuntament de Manresa en el Consell Plenari del futur
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El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que aquest dictamen va ser
àmpliament explicat i debatut a la Comissió Informativa d’Hisenda, per tant,
s’ofereix per donar els aclariments que calgui i demana el vot afirmatiu dels
membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 6 negatius (GMCiU), amb l’abstenció del senyor
Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA SOBRE LES DEFICIÈNCIES DE CORREUS A LA CIUTAT.

El secretari dóna compte de la proposició, del 14 de novembre del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Per diverses informacions aparegudes a la premsa, i confirmades per fonts
sindicals, el grup municipal d’ERC d’aquest Ajuntament ha tingut coneixement
d’un seguit de deficiències sobre el servei de correus. Aquestes deficiències
han impedit de repartir el correu durant alguns dies en alguns sectors o bé han
generat endarreriments notables en el repartiment de correspondència en
diversos barris de Manresa.
La causa d’aquestes greus deficiències, que afecten la normalitat i el servei que
els ciutadans tenim dret a esperar de Correus, sembla que rau en el fet que un
o diversos empleats han passat a situació d’excedència o han hagut de fer
baixa a causa de malaltia. Tanmateix, una empresa de servei públic com
Correus, ha de tenir previstes aquestes situacions, normals en qualsevol
empresa pública o privada, i ha de proveir la substitució corresponent sense
alterar el servei de repartiment de cartes i paquets postals als veïns.
Per tot això, el grup municipal d’ERC demana al ple de la Corporació municipal
que adopti els següents
ACORDS
1. Comunicar la queixa de manera formal a la direcció de Correus de Manresa i
instar-la a superar aquestes deficiències així com a evitar-les en el futur.
2. Trametre la mateixa queixa a la direcció provincial i estatal de Correus, per
tal d’instar-les a resoldre les deficiències i el mal servei que aquesta
empresa pública presta a Manresa.”
El senyor Fontdevila i Subirana presenta la proposició dient que el GMERC
l’ha presentada perquè darrerament i de manera reiterada apareix en els
mitjans de comunicació: la premsa, la ràdio o la televisió, notícies referents a
les deficiències del servei de correus a la ciutat.
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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 38/2002 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions .”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 38/2002
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Denominació

122.0.203
121.0.227.06
222.0.151
443.0.151
413.7.227.07

Serveis Administració Cental.- Maquinària,
Instal.lacions i utillatge
Administració general.- Estudis i treballs
tècnics
Seguretat.- Gratificacions
Cementiris i Serveis Funeraris.Gratificacions
Prevenció de la zoonosis.- Altres

Crèdit
actual
2.580,00

Augment

Baixa

1.255,00

259.115,00

20.000,00

141.138,79

39.065,79

704,00

4.500,00

36.305,00

279.115,00 Atendre factures servei missatgeria
correspondència
180.204,58 Serveis extraordinaris Policia Local

4.500,00

64.820,79

Crèdit
Causes
definitiu
3.835,00 Lloguer fotocopiadora, gener i febrer 2002
i

5.204,00 Hores personal Cementiri amb motiu Tots
Sants
31.805,00 Per atendre partida 443.0.151

4.500,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 38/2002
ESTAT D’INGRESSOS
Subconcepte

Denominació

Previsió
Inicial

870.00 Romanent de Tresoreria.- Aplicació per a finançament de crèdits
extraordinaris
870.01 Romanent de Tresoreria.- Aplicació per a finançament suplements de
crèdits

TOTAL .........................

Augment

Disminució

28.300,00

Previsió
Explicació
Definitiva
28.300,00 Aplicació romanent

60.320,79

60.320,79 Aplicació romanent

88.620,79

0,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 38/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 38/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.769.377,73

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.372.090,54

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.322.021,26

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

13.012.275,31

Capítol 4.- Transferències

3.703.407,05

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.976.508,84

Capítol 8.- Actius financers

13.833.443,68
3.732.914,34
36.061,00

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

Capítol 9.- Passius financers

11.373.716,07

TOTAL .....................................................................

66.553.203,78

TOTAL ...................………...........................................

66.553.203,78
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Sol·licitant: ESTEVE CAUS MAS, en representació de la Sra. TERESA
MAS SAFONT
Expedient: OBM/2002000181 – ICB/000119
Descripció obres: Rehabilitació de façana, balcons i reforç d’un terrat al
C/. Fonollar, 48-50
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: M. CARME RIUS RUBIRALTA
Expedient: COM/2002000144 – ICB/000127
Descripció obres: Aplacar façana, a la Ctra. Cardona, 1 baixos
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.”
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
dictàmens número 6.1.1 i 6.1.2 directament a votació i s'aproven per unanimitat
dels 21 membres presents, amb l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa
l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen en
acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.4 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
38/2002 DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l’alcalde i del regidor delegat
d’Hisenda, del 12 de novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l’exercici del 2003, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i 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 crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal
d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2001, i amb càrrec a baixes de crèdits de despeses
d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense
pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2003.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/2002 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.
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Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ISABEL GARCILÓPEZ MINCHILLO
Expedient: COM/2002000340 – ICB/000124
Descripció obres: Sanejament i arrebossat pintura façana de planta
baixa de l’edifici del C/. Ignasi Balsells, 19
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.2 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE
BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 8 de
novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen:
Sol·licitant: ESTEVE CAUS MAS, en representació de la Sra. TERESA
MAS SAFONT
Expedient: OBM/2002000181 – ICB/000119
Descripció obres: Rehabilitació de façana, balcons i reforç d’un terrat al
C/. Fonollar, 48-50
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: M. CARME RIUS RUBIRALTA
Expedient: COM/2002000144 – ICB/000127
Descripció obres: Aplacar façana, a la Ctra. Cardona, 1 baixos
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 2 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.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen:
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Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL i TATJÉ, en representació de FOMENT
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.
Expedient: OBM/2002000176 – ICB/000111
Descripció obres: Rehabilitació parcial d’edifici plurifamiliar entre
mitjaneres al C/. Remei de Dalt, 23
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: M. ÀNGELS LÁZARO SORRIBES
Expedient: OBM/2002000171 – ICB/000110
Descripció obres: Substituir tancament fusta per alumini al C/.
Vallfonollosa, 8 2on.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: LLUÍS JORBA GOMIS, en representació de la societat
mercantil PLINSA, S.L.
Expedient: OMA/2002000068 – ICB/000087
Descripció obres: Construcció de dos habitatges en planta lliure, d’edifici
existent a la Muralla del Carme, 15 2on.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: BOULEHOUAL MOHAMMED
Expedient: COM/2002000339 – ICB/000125
Descripció obres: Col.locar paviment al C/. Talamanca, 18
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANNA COMELLAS SALGUERO
Expedient: COM/2002000170 – ICB/000126
Descripció obres: Canviar paviment i col.locar pladur al C/. Nou, 33
baixos
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“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen:
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL i TATJÉ, en representació de FOMENT
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.
Expedient: OBM/2002000176 – ICB/000111
Descripció obres: Rehabilitació parcial d’edifici plurifamiliar entre
mitjaneres al C/. Remei de Dalt, 23
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: M. ÀNGELS LÁZARO SORRIBES
Expedient: OBM/2002000171 – ICB/000110
Descripció obres: Substituir tancament fusta per alumini al C/.
Vallfonollosa, 8 2on.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: LLUÍS JORBA GOMIS, en representació de la societat
mercantil PLINSA, S.L.
Expedient: OMA/2002000068 – ICB/000087
Descripció obres: Construcció de dos habitatges en planta lliure, d’edifici
existent a la Muralla del Carme, 15 2on.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: BOULEHOUAL MOHAMMED
Expedient: COM/2002000339 – ICB/000125
Descripció obres: Col.locar paviment al C/. Talamanca, 18
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANNA COMELLAS SALGUERO
Expedient: COM/2002000170 – ICB/000126
Descripció obres: Canviar paviment i col.locar pladur al C/. Nou, 33
baixos
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ISABEL GARCILÓPEZ MINCHILLO
Expedient: COM/2002000340 – ICB/000124
Descripció obres: Sanejament i arrebossat pintura façana de planta
baixa de l’edifici del C/. Ignasi Balsells, 19
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
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ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
Creditor:

MONICA POZO I LLUCH
NIF: 77.733.589-Y

Adreça:
Concepte:

c/ Maria Gimferrer 51 08295 – SANT VICENÇ DE CASTELLET
redacció de l’avantprojecte per la reforma de dos sectors de les
escoles Serra i Húnter i Renaixença de Manresa, per tal de
transformar-les en escoles bressol municipals.
1.751,60 € (inclòs 16% IVA)”

Import:

El senyor Mora i Villamate explica el dictamen dient que aquest
reconeixement de crèdit fa referència als treballs realitzats a l’estiu d’elaboració
de l’avantprojecte de les escoles bressol, per poder presentar la documentació
necessària a fi que l’Ajuntament es pugui acollir a les subvencions de la
Generalitat de Catalunya.
Diu que, com que el termini era curt, es van haver d’encarregar els treballs
sense el suport administratiu ordinari, cosa que ha originat aquest
reconeixement de crèdit.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA D’HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
6.1.1 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE
BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES .

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 8 de
novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
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El present conveni és de naturalesa juridicocivil, i queda sotmès a les lleis i a altres disposicions d’aquest
tipus.
VINTÈ. Jurisdicció
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se del conveni, les parts se sotmeten a la
jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol fur que els pogués
correspondre.

El senyor Fontdevila i Subirana diu que amb aquest dictamen es proposa
l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a un conveni de col·laboració signat entre
els municipis de la Federació de Municipis de Catalunya i la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE), amb el qual es persegueix la voluntat de normalitzar
les aportacions que es fan a la SGAE i, fins i tot, per aconseguir-ho mitjançant
unes bonificacions i unes subvencions que, de fet, ja s’han anat rebent durant
aquest període transitori.
Recorda que a Manresa, la programació estable d’espectacles es fa d’acord
amb entitats ciutadanes i sempre s’han anat assumint les despeses que
comporta la programació d’espectacles subjectes a la SGAE.
Diu que, en qualsevol cas, per poder fer com la resta de municipis, l’Ajuntament
s’adhereix formalment a aquest conveni, que també té un paral.lel amb
l’Associació Catalana de Municipis i que s’ha normalitzat en tot el país, i acaba
la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
5.2

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

5.2.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE LA
SENYORA MÒNICA POZO I LLUCH, PER IMPORT DE 1.751,60 EUROS, EN
CONCEPTE DE LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE PER A LA
REFORMA DE DOS SECTORS DE LES ESCOLES SERRA I HÚNTER I
RENAIXENÇA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de
l’11 d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap del Serveis
del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat
els serveis de què es tracta.
Josep Ramon Mora Villamate, Regidor-delegat d’Ensenyament i Serveis
Socials, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent

64

que s’estipuli, per mitjà de l’ordenança, en els termes previstos per la Llei reguladora de les hisendes
locals.
4. La SGAE podrà contractar insercions publicitàries, que es pactaran anualment per ambdues parts, per
informar i/o divulgar el dret d’autor a qualsevol de les publicacions que edita la FMC, i acollir-se a les
tarifes més reduïdes que apliqui aquesta entitat.
TRETZÈ. Premis
1. La SGAE informarà els ens locals adherits al conveni que ho sol·licitin de les activitats que porta a
terme l’àrea de recerca i promoció dels repertori (premis, patrocinis, homenatges, etc.).
2. De la mateixa manera, la SGAE es compromet a difondre entre els seus associats tots els concursos,
les convocatòries, els premis i les publicacions promoguts per ens locals membres de la FMC que
tinguin relació amb la creació artística i la base dels quals hagi estat remesa a la SGAE pels ens locals
adherits al conveni.
CATORZÈ. Beques
1. La SGAE informarà els ens locals de les beques que concedeix anualment, destinades a la formació
d’autors en les diferents disciplines, com també dels ajuts per als cursos d’especialització que
requereixin un aprenentatge específic.
QUINZÈ. Clàusula de la part més afavorida
La FMC podrà exigir, amb efecte immediat i sense caràcter retroactiu, l’aplicació de qualsevol condició
tarifària més beneficiosa que les contingudes en aquest conveni que la SGAE concerti amb entitats de la
mateixa naturalesa que desenvolupen la mateixa activitat d’explotació de les obres del seu repertori
considerades en aquest conveni, si estima que aquesta condició és més beneficiosa que la condició
corresponent establerta en aquest conveni.
Per aplicar el que s’estableix al paràgraf anterior, s’entén que tota condició considerada més beneficiosa
serà inseparable de qualsevol altra que serveixi de compensació.
SETZÈ. Durada
Aquest conveni tindrà efecte a partir del dia 1 de gener de 2002 i es prorrogarà tàcitament per anualitats,
excepte en cas de denúncia expressa d’una de les parts, que s’haurà de comunicar per escrit i amb una
antelació mínima de tres mesos.
Els ens locals que s’hi adhereixin amb posterioritat es beneficiaran de les bonificacions previstes a partir
de la data d’adhesió, sempre que estiguin al corrent del pagament corresponent de drets d’autor o hagin
reconegut aquest deute.
DISSETÈ.
Només es podran beneficiar de les condicions pactades en aquest conveni els ens locals que reuneixin
les condicions següents:
a) Pertànyer a la FMC
b) Estar al corrent del pagament de drets d’autor amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest
conveni d’acord amb les tarifes que figuren en l’annex IV, o haver reconegut el deute.
c) Subscriure’s al document d’adhesió que figura com a annex II en aquest conveni.
DIVUITÈ. Comissió mixta
La SGAE i la FMC acorden crear una comissió mixta per tal de debatre qualsevol de les qüestions
relatives al present conveni. Així mateix, correspondrà a la comissió mixta la interpretació de les clàusules
d’aquest conveni i dels seus documents annexos i les altres funcions que les diferents clàusules del
conveni li atribueixin. La composició de la comissió serà paritària i el funcionament s’ajustarà al que
disposi el reglament que, en el termini de tres mesos des de la signatura del present conveni, redactarà
un grup de treball integrat per representants de la SGAE i la FMC. En tot cas, la representació d’ambdues
entitats a la comissió esmentada serà paritària.
DINOVÈ. Naturalesa del conveni.
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La FMC i la SGAE posaran tots els mitjans al seu abast per fer conèixer aquest conveni a tots els ens
integrants de la FMC.
La FMC farà pública la subscripció del conveni entre ambdues entitats mitjançant les vies habituals
d’informació, i la SGAE, mitjançant els seus delegats i representants, lliurarà un exemplar complet del
conveni a tots els ens locals.
VUITÈ. Col·laboració per a la protecció dels drets d’autor
1. La SGAE prestarà assessorament jurídic gratuït en matèria de propietat intel·lectual a tots els ens locals
que ho sol·licitin a través de la FMC. Aquest assessorament comprendrà totes les qüestions que es puguin
plantejar en relació amb els drets que administra i gestiona la SGAE.
2. Els ens locals que s’adhereixin al conveni col·laboraran amb la SGAE per a la defensa i la protecció
dels drets d’autor en els seus àmbits territorials.
NOVÈ Seminaris de formació sobre propietat intel·lectual
Sens perjudici de l’assessorament jurídic que la SGAE brinda als ens locals, en els termes recollits en
l’acord VUITÈ precedent, la FMC i la SGAE col·laboraran conjuntament per dur a terme seminaris de
propietat intel·lectual i drets d’autor adreçats tant als càrrecs electes locals com a tot el personal al servei
de les administracions locals.
Anualment, la comissió mixta FMC-SGAE determinarà el programa que es desenvoluparà, el calendari
que seguirà i els llocs on es farà, tot garantint una distribució territorial adequada. Així mateix, la comissió
mixta determinarà tots els aspectes que siguin necessaris per a l’organització dels seminaris esmentats i
de qualsevol altra mesura que consideri adequada per tal de promoure la formació en matèria de propietat
intel·lectual.
DESÈ. Informació cultural
1. La SGAE desenvoluparà, en col·laboració amb la FMC, un programa d’agenda cultural que haurà de servir
per intercanviar informació sobre programacions en el camp de les arts escèniques, la música i els
audiovisuals en els diferents territoris. Els ens locals que ratifiquin aquest conveni tindran accés al
programa esmentat.
2. La SGAE facilitarà a la FMC el resultat dels seus treballs de recerca en l’àmbit de la indústria cultural,
mitjançant els anuaris que publiqui durant el període de vigència d’aquest conveni.
3. La FMC brindarà a la SGAE, per si mateixa i mitjançant els ens locals, tota la informació que resulti
necessària per al desenvolupament dels treballs de recerca sobre l’activitat cultural en l’àmbit de l’ens
local, si les parts acordessin la conveniència d’emprendre un estudi específic sobre aquesta matèria.
ONZÈ. Col·laboració en la programació d’activitats culturals.
1. La SGAE prestarà assessorament professional als ens locals integrats a la FMC que ho sol·licitin i que
estiguin al conveni, per a l’elaboració de programes d’activitat cultural. La SGAE també valorarà
anualment el suport que donarà, per mitjà de la via del patrocini, als projectes i els programes que
organitzin els ens locals que integren la FMC. Igualment, la SGAE posarà a la disposició d’aquests
municipis les seves instal.lacions i els seus serveis per tal d’acollir les activitats que promoguin.
2. Així mateix, la SGAE posarà a la disposició dels ens locals adherits a la FMC que hagin signat el
conveni les seves instal.lacions i els seus serveis per tal d’acollir les activitats que promoguin.
DOTZÈ. Publicacions
1. La SGAE facilitarà a la FMC una informació puntual sobre les seves publicacions i contribuirà al seu
fons bibliogràfic amb una selecció d’obres d’autors contemporanis.
2. La SGAE posarà a la disposició dels ens locals adherits a aquest conveni la possibilitat de comprar
totes les publicacions literàries i audiovisuals editades i distribuïdes per la SGAE - els catàlegs de les
quals s’adhereixin a aquest conveni - sobre teatre, música i cinema a preus reduïts.
3. En els programes culturals editats pels ens locals que s’adhereixin al conveni, la SGAE podrà
contractar insercions publicitàries, informatives o divulgatives sobre els drets d’autor i la seva gestió
col.lectiva, i acollir-se a les tarifes més reduïdes que apliquin els respectius ens locals, d’acord amb el
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3. La SGAE donarà la màxima publicitat i difondrà les seves tarifes entre els ens locals amb la finalitat
que es coneguin amb prou temps per facilitar l’elaboració dels pressupostos, tenint en compte les
activitats culturals programades.
4. Els ens locals membres de la FMC podran sol.licitar a la SGAE la quantificació dels drets d’autor que
s’hauran de satisfer per les activitats culturals programades.
CINQUÈ. Bonificacions
- Els ens locals membres de la FMC que s’adhereixin a aquest conveni gaudiran de les bonificacions que
s’expressen a continuació:
- El 25 % sobre els ingressos que procedeixen de les subvencions en emissores de ràdio de titularitat
municipal, en els termes previstos en els contractes d’autorització corresponents.
- El 25 % sobre els ingressos que procedeixen de les subvencions en emissores de televisió local de
titularitat municipal, en els termes recollits en els contractes d’autorització corresponents.
- El 17 % sobre les tarifes generals aplicables per l’exhibició pública de pel·lícules cinematogràfiques en
locals de titularitat municipal.
- El 25 % sobre les tarifes generals aplicables als actes continguts en l’apartat d del punt 1 de l’acord
TERCER d’aquest conveni que, organitzats per ens locals que pertanyen a la FMC, o comissions o
entitats delegades pels ens esmentats, tinguin les característiques de gratuïtat i accés lliure del públic
sense cap exigència ni contraprestació, a l’empara del que s’estableix en l’apartat b del número 1 de
l’article 157 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de
propietat intel·lectual.
No es podran beneficiar d’aquesta bonificació els ens locals que no estiguin al corrent dels pagaments de
drets d’autor i no hagin convingut un acord formal amb la SGAE de reconeixement d’aquest deute i de
compliment del calendari per liquidar-lo.
SISÈ. Procediment de pagament
1. El pagament de les quantitats que correspon satisfer als ens locals adherits a aquest conveni en concepte
de drets d’autor per a la utilització del repertori gestionat per la SGAE es farà únicament contra la
presentació de la factura corresponent expedida d’acord amb el model que s’adjunta a aquest conveni
com a annex V.
2. Per tal de facilitar el càlcul de l’import dels drets d’autor i per poder confeccionar la factura
corresponent, la SGAE facilitarà als ens locals adherits a aquest conveni un model d’autoliquidació
que s’adjunta com a annex VI, en el qual haurà de figurar el dia de l’activitat, el nom de l’intèrpret, el
nom de l’espectacle -si escau-, el cost de l’actuació sense IVA, la tarifa corresponent i l’import dels
drets d’autor meritats per a cada espectacle.
Aquest document podrà incloure més d’un espectacle, i l’ens local haurà d’enviar una còpia a la SGAE,
mitjançant correu certificat o a través del delegat de la SGAE acreditat conforme a dret, i una altra còpia
quedarà en poder de l’ens local per a la comprovació de la conformitat de la factura.
3. En tot cas, l’abonament s’haurà de fer mitjançant l’ingrés de les quantitats corresponents al compte
bancari consignat a la factura que es presenti per al cobrament i en el termini previst en les autoritzacions,
o bé mitjançant un xec bancari a nom de la SGAE i remès a aquesta entitat.
4. La falta d’abonament de les factures dins dels terminis establerts en els contractes corresponents serà
causa de suspensió de els bonificacions previstes en l’acord CINQUÈ precedent. La comissió mixta,
encarregada del seguiment dels acords d’aquest conveni, haurà de ser informada en tot moment de la
situació de cadascun dels ens locals afectats i podrà analitzar la situació en cadascun dels casos.
5. Els ens locals adherits a aquest conveni facilitaran, a les persones designades per la SGAE, l’entrada
als recintes i els locals on se celebren actes subjectes al pagament de drets d’autor, amb la finalitat
que puguin comprovar els títols i els autors d’obres efectivament utilitzades, com també sol.licitar als
artistes i/o els directors d’orquestra els fulls de programa en els quals es relacionen les obres
executades.
SETÈ. Difusió del conveni
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Annex
PACTES
PRIMER. Repertori de la SGAE
A l’efecte d’aquest conveni, el repertori de la SGAE comprendrà les obres de “petit dret”. Per obres de
“petit dret” s’entenen les composicions musicals (amb lletra o sense), les obres audiovisuals i les obres
literàries de petita extensió (dramatitzades o no), creades per als espectacles anomenats “de varietats” o
representades o recitades en aquests espectacles, com ara poemes, acudits, esquetxos i produccions
anàlogues, respecte de les quals li hagin estat conferides a la SGAE, o se li confereixin en un futur,
directament o indirectament, alguns dels drets de la seva gestió.
SEGON. Autorització per a l’ús públic del repertori de la SGAE
1. La SGAE concedirà l’autorització per a la comunicació pública de les obres del seu repertori de “petit dret”
als ens locals integrats a la FMC que ratifiquin aquest conveni, mitjançant la signatura del document
d’adhesió per acord del Ple que s’incorpora a aquest conveni com a annex II i que en forma part integrant.
2. Les obres dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i de ballet que formen part
del repertori de “gran dret” queden excloses d’aquest conveni, ja que requereixen una autorització
individualitzada del seu titular, a l’empara del que es preveu en el punt 3 de l’article 157 del Reial
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la llei de propietat
intel·lectual. Per aquest motiu, quedarà exclosa d’aquesta autorització la utilització singular d'una o
més obres de qualsevol tipus que requereixin l’autorització individualitzada del seu titular.
3. Tots els ens locals membres de la FMC es podran adreçar a la SGAE amb la finalitat d’obtenir les
autoritzacions a les quals fa referència el punt anterior número 2, i la SGAE prestarà la seva
col·laboració per a aquest fi.
4. En els casos en què els ens locals que pertanyen a la FMC encomanin, encarreguin, cedeixin o, de
qualsevol altra manera, acordin que un “tercer” assumeixi l’organització dels actes i/o les explotacions
a les quals fa referència l’acord TERCER del present conveni, inclouran entre les obligacions a càrrec
d’aquest “tercer” la presentació de l’obtenció prèvia de les autoritzacions preceptives per a
l’autorització d’obres del repertori els drets d’autor del qual gestiona la SGAE. Tanmateix, quan aquest
“tercer” es tracti d’una entitat o una associació cultural sense ànim de lucre, es beneficiarà igualment
dels avantatges i les bonificacions quant a les tarifes que es recullen en aquest conveni signat entre la
SGAE i la FMC.
TERCER. Modalitats d’ús del repertori administrat per la SGAE.
1. Les autoritzacions d’ús del repertori de “petit dret” administrat per la SGAE a les quals fa referència
aquest conveni comprendran les modalitats següents:
a)
b)
c)
d)

Emissores de ràdio de titularitat municipal
Emissores locals de televisió de titularitat municipal
Exhibició pública de pel·lícules cinematogràfiques a sales de titularitat municipal.
Espectacles de varietats, concerts de música clàssica o popular, balls públics, revetlles, cercaviles i
actes anàlegs.

2. Les autoritzacions per a la utilització del repertori administrat per la SGAE en diverses modalitats recollides
en l’acord PRIMER d’aquest conveni s’atorgaran mitjançant la subscripció del contracte que correspongui
a cada modalitat d’ús del repertori, els models dels quals s’incorporaran a aquest conveni com a annex III.
QUART. Tarifes
1. Les quantitats que els ens locals que pertanyen a la FMC hauran d’abonar a la SGAE, en concepte de
drets d’autor i com a remuneració per les autoritzacions concedides a través de la subscripció dels
corresponents contractes, es calcularan mitjançant l’aplicació de les tarifes de la SGAE, que
s’incorporaran a aquest conveni com a annex IV i que en formen part integrant.
2. La SGAE inclourà els actes culturals programats pels ens locals a l’agenda cultural que s’esmenta en
l’acord DESÈ del present conveni.
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“Atès que la FMC és una entitat amb personalitat jurídica pròpia formada pels
municipis i altres ens locals que voluntàriament ho decideixin per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local.
Atès que la SGAE és una entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor
autoritzada per l’Ordre del Ministeri de Cultura d’1 de juny de 1988 i que, com a
tal, es regeix per les disposicions del títol IV del llibre III del Reial decret
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la llei
de propietat intel·lectual, i pels seus estatuts, segons la redacció aprovada per
l’Ordre del Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995.
Atès que la FMC i la SGAE són conscients de la funció social i cultural que
correspon als creadors d’aquestes obres, ja que els fruits del seu treball
intel·lectual s’estenen a tota la humanitat, es perpetuen en el temps i
condicionen d’una manera essencial l’evolució de la civilització, a més de
constituir una aportació fonamental a la configuració de la identitat cultural dels
pobles.
Atès que, en consideració al bé social que signifiquen les creacions
intel·lectuals i a la protecció que els dispensen els poders públics, la SGAE
estima que és una fórmula molt valuosa l’actuació en estreta col·laboració amb
aquests poders, amb la finalitat esmentada anteriorment.
Atès que els ens locals integrats a la FMC promouen, organitzen i patrocinen
des de fa molt temps diferents activitats culturals que es nodreixen,
essencialment, de les obres del repertori administrat per la SGAE.
Atès que, en conseqüència, i ja que hi ha un interès comú entre la FMC i la
SGAE, que és compartit per aquesta corporació, es considera oportú establir
programes coordinats d’actuació que optimitzin la utilització dels recursos de
què disposen.
Vist l'informe emès pel Tècnic Mig de Gestió Especialitzada de la Unitat
Jurídicoadministrativa dels Serveis a la Persona en data 6 de novembre de
2002.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Adherir aquest Ajuntament al conveni de col·laboració signat en data 14 de
maig de 2001, entre la Federació de Municipis de Catalunya i la Societat
General d'Autors i Editors per a la gestió dels drets d'autor en les activitats
culturals desenvolupades pels ens locals integrats a la Federació de Municipis
de Catalunya ."
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En conseqüència d'això, la Regidora de Cultura que subscriu proposa, al Ple
l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial
a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
EMPRESA

CONCEPTE

IMPRINTSA
Impressions
Intercomarcals, SA
NIF A60175916

Impressió
de
1.200
exemplars
de
l'APUNTADOR corresponents als mesos de
maig i juny de 2002

EUROS

2.914,16”

El senyor Fontdevila i Subirana lamenta que s’hagi de presentar aquest
reconeixement extrajudicial de crèdit, perquè respon a una manca de
comunicació pràctica entre l’Oficina d’Informació i la regidoria o la unitat de
Cultura d’aquest Ajuntament, segons la qual enguany es va considerar que es
podia aportar un increment de despesa per a la programació estable i que
s’aniria assumint lentament la impressió de l’Apuntador des de l’Oficina
d’Informació.
Diu que l’encàrrec es va fer i que l’Apuntador va anar sortint cada mes i encara
ho fa amb tota naturalitat i normalitat i, fins i tot, amb una regularitat que
personalment l’admira, ja que normalment el dia 1 de cada mes ja està imprès,
però, en canvi es van acabar els recursos per poder-hi fer front.
Assumeix, en nom de la unitat de Cultura, aquest malentès i manifesta que
l’import del reconeixement extrajudicial de crèdit és el que habitualment es ve
pagant i, per tant, no hi ha cap modificació.
Acaba disculpant-se per aquest problema d’organització interna i demana el vot
afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
5.1.4 ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT
EL 14 DE MAIG DE 2001 ENTRE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA I LA SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS PER A LA
GESTIÓ DELS DRETS D’AUTOR EN LES ACTIVITATS CULTURALS
DESENVOLUPADES PELS ENS LOCALS INTEGRATS A LA FMC.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 6 de
novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
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El Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Designar amb el nom de "Plaça de la Música" a la plaça que hi ha
darrera el nou Conservatori Municipal de Música situada entre el c/ Campanes i
el c/ Ignasi Balcells, la qual no té cap tipus de denominació, segons es grafia en
el plànol adjunt.
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin
al carrer esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.”
El senyor Fontdevila i Subirana diu que els qui van assistir a la inauguració
oficial del nou Conservatori municipal de música, situat a l’antiga Fàbrica
Balcells, hauran descobert que aquell equipament, que fa molt bon servei ja
des del mes de setembre, està situat en un territori sense nom.
Per això, fa avinent als membres presents que, malgrat que inicialment, abans
de l’estiu es van plantejar propostes per a la denominació que avui es proposa
d’alguns noms de músics de la ciutat (tant masculins com femenins), d’acord
amb el Conservatori municipal de música, es va considerar oportú buscar un
nom més genèric per a aquell espai i, per tant, finalment les propostes que
conviuen a l’Ajuntament, respecte a les quals és previsible que hi hagi acord
entre els grups polítics de la ciutat, i que fan referència a noms personals de
músics, es reservaran per a l’ampliació de la zona de la Parada al costat
d’altres noms de músics que ja hi ha en aquest moment.
Diu, doncs, que es proposa que l’espai situat al davant del Conservatori
municipal de música, entre la Fàbrica Balcells i el centre de joves La Kampana,
sigui designat amb el nom de Plaça de la Música, i afegeix que, en cas que la
proposta s’aprovi, es col·locaran les plaques i retolacions que designin l’espai
amb el nom esmentat.
Demana, per acabar, el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.1.3 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR D’IMPRINTSA,
PER IMPORT DE 2.914,16 EUROS EN CONCEPTE DE LA IMPRESSIÓ DE
L’APUNTADOR DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 7 de
novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“L'Ajuntament de Manresa, edita mensualment una publicació informativa i
gratuïta, anomenada L'APUNTADOR - L'Agenda de Manresa, amb una tirada
de 6.000 exemplars.
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proporcional del 35% del pressupost per al present any 2002 del Centre de
Normalització Lingüística de Manresa, que s'adjunta a l'expedient.
SEGON.- APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior
al Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i
domicili fiscal al carrer Pau Clarís, 162, 1r 1ª de Barcelona."
El senyor Fontdevila i Subirana diu que aquest dictamen es presenta
habitualment cap a finals d’any i recorda que al mes de juny el Ple va aprovar
una primera consignació, per valor de 5 milions de pessetes, i ara es fa la
segona, per import de 21.035 euros, corresponents a la previsió d’enguany,
deixant a part les matrícules que hi puguin haver hagut dins del Consorci de
Normalització lingüística Montserrat del qual l’Ajuntament de Manresa en forma
part.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
5.1.2 DESIGNACIÓ AMB EL NOM DE PLAÇA DE LA MÚSICA A LA PLAÇA QUE
HI HA DARRERE EL NOU CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA,
ENTRE EL CARRER CAMPANES I EL CARRER IGNASI BALCELLS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de l’11 de
novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament té la voluntat d’atorgar nom a la plaça que hi ha
darrera el nou Conservatori Municipal de Música, situada entre el c/ Campanes
i el c/ Ignasi Balcells, la qual no té cap tipus de denominació.
Atès que aquest Ajuntament creu convenient denominar oficialment l'esmentada
plaça amb el nom de Plaça de la Música, enervant així una de les disciplines
artístiques amb un històric arrelament a la nostra ciutat a través del Conservatori
Municipal de Música, quin nou edifici es troba ubicat en aquest emplaçament.
Atès l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que
estableix que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
Atès l'article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de les
vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós
casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
Atès l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic.
Vist l'informe emès pel Tècnic Mig de Gestió de la Unitat jurídicoadministrativa
dels Serveis a la Persona en data 11 de novembre de 2002.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 112.3.k)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’abstenció del senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala en el moment
de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28
de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1 APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUANTITAT DE 21.035 EUROS EN
CONCEPTE DE LA SEGONA PART DE LA QUOTA QUE PERTOCA
ASSUMIR A L’AJUNTAMENT COM A MEMBRE CONSORCIAT DEL
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 5 de
novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que l'article 22.a dels estatuts que el regulen estableixen que la
Generalitat aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que
l'aportació dels altres ens consorciats cobreix el 35% restant.
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any
2002 és de 71.438,41 euros corresponent al 35% del pressupost del Centre de
Normalització Lingüística de Manresa, que és de 204.109,74 euros.
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització
lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de
fer de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden
fer efectiva en un, dos o tres pagaments anuals.
Atès l’informe emès pel tècnic mig de gestió especialitzada de la unitat
jurídicoadministrativa dels Serveis a la Persona en data 5 de novembre de
2002.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la
Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACORDAR la despesa de 21.035,00 euros (vint-i-un mil trenta- cinc
euros), consistents en una segona part de la quota com a membre consorciat
del Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a la part
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El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ. SISTEMES D’INFRASTRUCTURES PLAÇA PRAT
DE LA RIBA, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò
que disposa l’article 74.2 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un
termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de
presentació d’al·legacions, i publicar també l’anunci d’aquest acord en un dels
diaris de major circulació de la província, perquè així ho disposa l’article 83.4 de
la Llei 2/2002, de 14 de març, en concordança amb l’article 128 del Reglament
de Planejament Urbanístic, aprovat per Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny.
3r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats i usos, durant el termini d’un any, de
conformitat amb allò que disposa l’article 71 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme.
4t. SOL·LICITAR informe a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en
relació als aspectes de la seva competència, de conformitat amb allò que
prescriu l’article 83.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.”
El senyor García i Comas pren novament la paraula i explica que el dictamen
fa referència a una modificació del Pla General, que afecta a una parcel·la
concreta de la plaça Prat de la Riba.
Afegeix que es tracta d’un tema antic sobre la discussió entre diferents
qualificacions d’aquella zona, i que prové d’un conveni signat entre l’Ajuntament
de Manresa i els senyors Pedemonte i Gallifa, i Picasó de l’any 1989.
Acaba dient que amb aquesta nova qualificació de terrenys es donen per
acabats tots aquests contenciosos que hi amb la propietat respecte a aquest
terreny.
Concreta que es tracta de fer una variació de la qualificació ferroviària que té la
zona en qüestió, convertint-la en una zona d’aparcaments, tal com preveu el
Pla General.
Diu que és una aprovació inicial, que se sotmetrà a exposició pública, i demana
el vot afirmatiu dels membres presents.
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4.1.3 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ. SISTEMES D’INFRAESCTRUCTURES PLAÇA PRAT DE LA
RIBA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 5
de novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ. SISTEMES D’INFRASTRUCTURES PLAÇA PRAT DE LA
RIBA, 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.
Atès que l’objectiu d’aquesta Modificació puntual és el de qualificar de sistema
d’aparcaments (clau B.1) el retall de sòl que quedà entre el peu de talús de la
platja de vies dels Ferrocarrils de la Generalitat i els vials d’enllaç de l’avinguda
de les Bases de Manresa amb la rotonda de la plaça Prat de la Riba, tot deixant
una petita part dels terrenys qualificats de viari per tal de fer possible un
eixamplament de les voreres existents.
Atès que aquesta Modificació es porta a terme per donar compliment al
contingut de la Sentència de 16 de gener de 1996 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, per la qual es considerà aprovada una Modificació de
Pla general que, amb el mateix objectiu, fou denegada en el seu dia per la
Generalitat de Catalunya, i que, en tot cas, cal adaptar necessàriament a les
noves determinacions sorgides de la revisió del Pla general de 23 de maig de
1997.
Atès que la tramitació de les Modificacions de Pla general s’ha de dur a terme
d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 83 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d’Urbanisme.
Atès que, d’acord amb aquest article, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà
de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte
puguin formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, si escau.
Atès que, d’acord amb l’article 71 de la mateixa Llei, l’aprovació inicial dels
instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, per un termini mínim d’un any i màxim de
dos anys.
Atès que, en virtut de l’art. 21 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial dels instruments
de planejament general correspon al Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme
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Explica que en la primera al.legació es demanava que es modifiqui el traçat
dels vials i d’una porció edificable que es concretava en la finca del senyor
Grané.
Respecte a la segona al.legació, de l’Associació de Veïns de MionPuigberenguer, diu que feia referència a que es reconsiderés l’enllaç de
l’Avinguda central universitària amb al ronda.
Quant a la tercera al.legació, exposa que es referia a l’amplada d’un recorregut
de vianants i de l’arranjament d’un camí veïnal.
Afegeix, respecte a aquesta tercera, que es tracta d’una al.legació molt de
detall, que es resoldrà en el projecte d’urbanització i que es desestima.
Tornant a la primera al.legació, diu que és també una referència molt concreta
a la unió de l’enllaç de l’eix universitari amb la ronda, respecte a la qual, donat
que no es disposa de l’informe de la Direcció General de Carreteres, que ha de
preveure la manera en què s’ha de concretar aquest enllaç, s’ha determinat
que no es feia el canvi que es plantejava en l’anterior modificació i es restava
pendent d’aquest informe.
Diu que, per tant, ara s’aprovarà l’enllaç tal com estava previst en el Pla
General vigent.
Afegeix que la modificació del Pla General en aquest àmbit concret de l’enllaç
no experimenta cap variació respecte del Pla General.
Informa que, amb aquestes consideracions, es portarà la modificació
esmentada a la Direcció General d’Urbanisme, perquè es tramiti aquest canvi
de Pla General i insisteix que, pel que fa a l’enllaç, no hi ha cap canvi respecte
del Pla General.
Quant al segon dictamen, explica que es fa una definició del Programa
d’actuació urbanística del sector Concòrdia, en el sentit de determinar els
criteris pels que s’ha regir el Pla Parcial que ha de desenvolupar aquell sector.
Afegeix que el Programa d’Actuació estarà condicionat a la prèvia aprovació del
Pla General.
Acaba dient que amb aquestes dues qüestions es donaria per finalitzat a
l’Ajuntament tota aquesta modificació de Pla General, i demana el vot afirmatiu
dels membres presents.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.1 i 4.1.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 21 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, 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, i, per tant, amb el quòrum que determina l’article
47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya, pel que fa al dictamen 4.1.1, pel que esdevenen en acords plenaris
amb el contingut que ha quedat reproduït.
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Atès que la tramitació d’aquest Programa d’Actuació Urbanística s’ha de dur a
terme seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, per remissió expressa de la disposició transitòria
Tercera de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
Atès que, de forma simultània amb aquest expedient, es troba en fase de
tramitació la Modificació puntual del Pla general de Manresa en l’àrea de la
Unitat Integrada Concòrdia, la qual dóna cobertura legal a les determinacions
del present PAU.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA CONCÒRDIA (PAU-2), redactada pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa
l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r. CONDICIONAR l’aprovació definitiva d’aquest Programa d’actuació a què
sigui aprovada definitivament la Modificació puntual del Pla general de Manresa
en l’àrea de la Unitat Integrada Concòrdia.”
El senyor García i Comas comença la seva intervenció explicant el primer
dels dos dictàmens, respecte el qual diu que es tracta d’una modificació del Pla
General, relatiu a la unitat Concòrdia i també al sector universitari.
Recorda que afecta al sector de l’Avinguda de les Bases de Manresa, al camí
vell de Joncadella, l’Escorxador vell i la part baixa dels terrenys de l’entorn de
l’antiga torre Vinyes.
Explica que en aquest àmbit es va fer una modificació consistent en canviar la
densitat d’habitatges, es feien petits retocs en el sector, es modificava el
pendent d'uns carrers com el Concòrdia i també de l’enllaç del camí central o
eix universitari, o de la prolongació de l’actual carrer de la Font del Gat, fins a
arribar a la connexió amb l’eix transversal o ronda de Manresa.
Diu que es van presentar tres al.legacions contra aquesta modificació: la del
senyor Isidre Grané, la del senyor Pere Santamaria, en representació de
l’Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer, i la del senyor Estruch Palà
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tècnics municipals en el seu informe de 28 d’octubre de 2002 que es transcriu
més amunt.
2n. DESESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor Pere Santamaria Garcia,
en representació de l’Associació de Veïns Mion-Puigberenguer, d’acord amb
els criteris i les argumentacions exposades pels serveis tècnics municipals en
el seu informe de 28 d’octubre de 2002 que es transcriu més amunt.
3r. DESESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor Ramon Estruch i Palà, en
nom propi, d’acord amb els criteris i les argumentacions exposades pels serveis
tècnics municipals en el seu informe de 28 d’octubre de 2002 que es transcriu
més amunt.
4t. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA EN L’ÀREA DE LA UNITAT INTEGRADA
CONCÒRDIA, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
5è. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa
l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
4.1.2 APROVACIÓ
PROVISIONAL
DEL
URBANÍSTICA CONCÒRDIA (PAU-2).

PROGRAMA

D’ACTUACIÓ

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 5
de novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 15 d’abril de
2002, va ser aprovat inicialment EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
CONCÒRDIA (PAU-2), redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist que l’acord d’aprovació inicial va ser exposat al públic durant el termini d’un
mes, previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 165, del dia 11 de juliol de 2002, així com en els diaris Regió 7, de 22 de
juny de 2002, i El Periódico, de 25 de juny de 2002, i que dins d’aquest termini
no consta que hagi estat presentada cap al·legació al respecte.
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes,
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades
per a la seva formació.”
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a.

Que l’amplada del recorregut de vianants inclòs en la Modificació resulta excessiu i
que el seu traçat resulta incoherent atès que la traça acaba de cop i volta sense
continuïtat en unes terres de conreu.

b. Que abans de planificar el recorregut de vianants inclòs en la modificació
caldria adequar i arranjar el camí veïnal d’accés a les finques de conreu.
En relació al punt a s’escau informar que el recorregut de vianants ja estava
definit pel Pla general des de la seva aprovació definitiva. Aquest recorregut de
vianants ressegueix l’antiga traça del ferrocarril Manresa-Súria, actualment
propietat de l’Ajuntament de Manresa. En el document de Modificació només
s’ajustava el traçat del recorregut de vianants a la traça del ferrocarril atenent a
les dades topogràfiques precises de què ara es disposa. Per tant, el recorregut
de vianants no l’introduïa la Modificació sinó que només l’ajustava; la seva
continuïtat no quedava només garantida per la qualificació grafiada en els
plànols d’ordenació sinó per la realitat física de l’antiga traça del ferrocarril; i la
seva amplada és la que assignà, en el seu moment, el Pla general per tal de
garantir la correcta funcionalitat i execució del recorregut. Per tant, atès que les
argumentacions no tenen cap fonament, s’escau desestimar aquest punt de
l’al·legació. Tot i això, atenent als motius exposats en les al.legacions 1 i 2, es
creu convenient excloure aquest ajust del recorregut de vianants de l’àmbit de
la Modificació i posposar-lo fins que es concretin les solucions definitives per al
conjunt d’elements viaris que defineixen la trobada de l’avinguda universitària
amb l’eix Transversal.
En relació al punt b s’escau dir que les determinacions del Pla general i de la
Modificació puntual no regulen les necessitats concretes de realització d’obres
en la xarxa de camins i, per tant, aquest aspecte no és objecte del present
document de Modificació tramitat. Per tant, s’escau desestimar també aquest
punt de l’al·legació presentada.
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes,
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades
per a la seva formació.”
Atès que la tramitació d’aquesta Modificació puntual del Pla general
d’ordenació s’ha de dur a terme seguint el procediment que estableix l’article 59
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió expressa de la
disposició transitòria Tercera de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. DESESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor Isidre Grané Feliu, en nom
propi, d’acord amb els criteris i les argumentacions exposades pels serveis
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Direcció general de Carreteres és l’òrgan competent en l’execució de l’enllaç,
es creu convenient excloure de l’àmbit de la Modificació de Pla l’àrea de l’enllaç
de l’avinguda universitària amb l’eix Transversal fins que no hi hagi un acord en
ferm entre l’administració municipal i la Generalitat. Per tant, es creu convenient
posposar les modificacions relatives a l’enllaç fins que no s’hagi concretat
efectivament la solució d’enllaç a adoptar. Es creu necessari, doncs,
desestimar aquest punt de l’al·legació atès que se’n posposa la seva resolució
definitiva.
En relació als punts b i c, s’escau dir que atès que es proposa posposar la
solució definitiva per a l’enllaç, es fa necessari també posposar qualsevol altre
ajust dels sòls que es troben condicionats directament per aquest enllaç. Per
tant, s’escau desestimar també aquests dos punts de l’al·legació presentada.
Al·legació 2
La segona al·legació, presentada per Pere Santamaria Garcia en representació
de l’Associació de veïns Mion-Puigberenguer, feia referència a l’aspecte
següent:
a.

Que es reconsiderés la solució d’enllaç de l’avinguda universitària amb la ronda Nord
de manera que es mantingués la solució del planejament vigent o una de similar.

En relació a aquesta al·legació, s’escau insistir en el que s’ha esmentat en
relació al punt a de l’al·legació 1. La solució adoptada en l’aprovació inicial del
document permetia evitar l’existència de girs a l’esquerra per accedir al vial
d’enllaç i permetia que la rotonda plantejada pogués tenir un funcionament i
una claredat òptimes. Aquests aspectes es creien necessaris per tal
d’assegurar la fluïdesa en un punt que esdevindrà l’accés principal al nord de la
ciutat. La concreció de l’enllaç, però, resta condicionada al vist-i-plau i als
acords que es puguin assolir amb la Direcció general de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya ja que el finançament de l’enllaç ha d’anar a càrrec de
l’administració catalana. Com que, així mateix, la Direcció general de
Carreteres és l’òrgan competent en l’execució de l’enllaç, es creu convenient
excloure de l’àmbit de la Modificació de Pla l’àrea de l’enllaç de l’avinguda
universitària amb l’eix Transversal fins que no hi hagi un acord en ferm entre
l’administració municipal i la Generalitat. Per tant, es creu convenient posposar
les modificacions relatives a l’enllaç fins que no s’hagi concretat efectivament la
solució d’enllaç a adoptar. Es creu necessari, doncs, desestimar aquest punt de
l’al·legació atès que se’n posposa la seva resolució definitiva.
Atès que, totalment fora dels terminis legalment establerts, en data 17 de
setembre de 2002, fou presentada una tercera al·legació per part del senyor
Ramon Estruch i Palà (NRE 29.214), sobre la qual no fora preceptiu entrar en
el fons del seu contingut, si bé, per part dels serveis tècnics municipals s’ha
considerat oportú informar el següent:
Al·legació 3
La tercera al·legació, presentada per Ramon Estruch i Palà, feia referència als
aspectes següents:
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4.1.1 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE MANRESA EN L’ÀREA
DE LA UNITAT INTEGRADA CONCÒRDIA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 5
de novembre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 17 de juny de
2002, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA EN L’ÀREA DE LA UNITAT INTEGRADA
CONCÒRDIA, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al
públic durant el termini d’un mes, previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 165, del dia 11 de juliol de 2002, així com en els
diaris Regió 7, de 22 de juny de 2002, i El Periódico, de 25 de juny de 2002, i
que dins d’aquest termini varen ser presentades les al·legacions següents:
R.E.
25.829
26.789

Data
Nom
31-07-02 Isidre Grané Feliu
09-08-02 Pere Santamaria García

Representant
En nom propi
AA.VV. Mion-Puigberenguer

Atès que en resposta a aquestes al·legacions, en data 28 d’octubre de 2002 ha
estat emès un informe per part dels serveis tècnics d’Urbanisme, el qual es
transcriu a continuació:
Al·legació 1
La primera al·legació, presentada per Isidre Grané Feliu, feia referència als
aspectes següents:
a. Que es modifiqui el traçat dels vials de manera que no afectin la seva finca.
b. Que es qualifiqui de sòl urbà edificable la porció de la seva parcel·la
qualificada de sistema d’espais lliures.
c. Que a la seva parcel·la se li assigni una edificabilitat de planta baixa més
dues plantes pis.
En relació al punt a s’escau informar que, per tal d’assegurar una correcta
funcionalitat de l’enllaç de l’avinguda de la Universitat amb la ronda Nord/eix
Transversal, es creia imprescindible definir un ramal d’enllaç en direcció est pel
costat dret de l’avinguda. Aquesta solució permetia evitar l’existència de girs a
l’esquerra per accedir al vial d’enllaç i permetia que la rotonda plantejada
pogués tenir un funcionament i una claredat òptimes. Aquests aspectes es
creien necessaris per tal d’assegurar la fluïdesa en un punt que esdevindrà
l’accés principal al nord de la ciutat. La concreció de l’enllaç, però, resta
condicionada al vist-i-plau i als acords que es puguin assolir amb la Direcció
general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ja que el finançament de
l’enllaç ha d’anar a càrrec de l’administració catalana. Com que, així mateix, la
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IES LACETÀNIA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
IES GUILLEM CATÀ
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CONSERVATORI MUNICIPAL PROFESSIONAL DE MÚSICA
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
ESCOLA D’ART DE MANRESA
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
CENTRE DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
Sra. Montserrat Pons i Vallés
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS JACINT CARRIÓ I VILASECA
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate”
El senyor Mora i Villamate explica el dictamen dient que es tracta d’un tràmit
administratiu i que com a conseqüència del procés electoral celebrat per als
Consells Escolars, correspon a l’Ajuntament ratificar els nomenaments dels
representants escollits i notificar-ho als directors dels centres escolars.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMICV i 3 GMERC) i 7 abstencions (6 GMCiU i 1 GMPP), pel que esdevé en acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

3.2.1 APROVACIÓ DELS MODELS DE FULLS QUE S’UTILITZARAN PER A LA
CONFECCIÓ DELS LLIBRES D’ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ I DE LA COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL I DEL LLIBRE
DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FULLS
MÒBILS.

Tal com s’indica al començament de l’acta, aquest assumpte ha quedat retirat de
la sessió per decisió de l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 56.1.a) del
Reglament Orgànic Municipal.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
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d'aquest el representant designat per la Corporació abans del 10 de desembre
de 2002.
És pel que aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció del següent
ACORD
Modificar el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, i que acordava la constitució dels
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions
municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació
dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions,
entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en els apartats que fan
referència a la designació de representants municipals als consells escolars
dels centres docents públics, que queden designats de la forma següent:
CEIP BAGES
Sr. Josep Empez i Garcia
CEIP LA FONT
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CEIP PARE ALGUÉ
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CEIP PARE IGNASI PUIG
Sra. Anna Torres i Garcia
CEIP PUIGBERENGUER
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
CEIP RENAIXENÇA
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
CEIP SANT IGNASI
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
CEIP ESCOLA FLAMA
Sr. Joaquim Garcia i Comas
CEIP JAUME SERRA I HUNTER
Sra. Montserrat Pons i Vallés
IES LLUIS DE PEGUERA
Sr. Josep R. Mora i Villamate
IES PIUS FONT I QUER
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
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el logotip de l'Ajuntament de Manresa/Piscines Municipals, amb un tractament de la imatge gràfica
igualitari per ambdues parts.
ONZÈ.- Que la responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon al Club Natació Manresa. I que per al
compliment d'aquest punt, l'entitat Club Natació Manresa contractarà una pòlissa de responsabilitat civil.
DOTZÈ.- Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura, i finirà el 10 d’abril del 2004.
TRETZÈ.- Aquest conveni quedarà sense efecte per:
-

Compliment del termini pactat.
Incompliment per qualsevol de les dues parts.
Qualsevol de les causes establertes a la llei.

El senyor Empez i García pren la paraula i explica que aquest conveni ve
motivat per la necessitat urgent de substituir el globus que cobria la piscina de 50
metres a l’hivern, donat que l’estructura metàl·lica que el suportava estava en molt
males condicions, cosa que comporta un perill.
Diu que, tenint en compte els informes que han emès al respecte els tècnics,
l’Ajuntament de Manresa, de mutu acord amb el Club Natació Manresa, es va
decidir substituir el globus per un pòrtic metàl·lic cobert per una lona a la piscina
exterior, de 25 x 12 metres.
Demana, finalment, el vot afirmatiu dels membres presents, per tractar-se d’un
acord entre l’Ajuntament i el Club Natació Manresa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents,
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.11 NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS
ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol
de 1999, va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals , el
nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de
sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants
municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses,
mancomunitat i altres òrgans.
Atès que aquesta designació incloïa també la designació dels representants
municipals als consells escolars dels centres públics de Manresa.
Atès el que s'estableix al Decret 352/2000, de 7 de novembre, pel qual es
regulen la constitució i composició del Consell Escolar dels centres públics,
que, en el seu article 2.1.c determina que estaran constituïts per un regidor o
representant de l'Ajuntament del terme municipal en el qual es troba el centre.
Atès que la Resolució de 18 de setembre de 2002, per la qual es fixen les dates
del procés electoral per elegir els membres dels consells escolars, en el seu
article 3.1 determina que l'Ajuntament del terme municipal notificarà al director
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Annex
PACTEN:
PRIMER.- És objecte del present conveni la col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i el Club Natació
Manresa per al cobriment de la piscina a l’aire lliure de 25 x 12 m amb una coberta d’hivern que permeti
ser desmuntable durant el període d’estiu.
SEGON.- Que el Club Natació Manresa contractarà el subministrament i el muntatge d’una coberta de
piscina de 20 metres d’amplada, 30 metres de llargada, 3 metres d’alçada en el punt mínim i 6,25 metres
en el punt màxim, construïda en alumini i compost tèxtil, amb dues portes d’accés i transparències sobre
algunes de les lones de tancament laterals, d’acord amb els requisits tècnics i gràfics que s’especifiquen
en l’ annex I.
TERCER.- Que el Club Natació Manresa es farà càrrec de les despeses corresponents al tancament del
vas exterior de 25 x 12 m (subministrament de l’armadura, coberta i tancament perimetral, transport i
muntatge), valorades en 90.219,26 € (IVA inclòs), i que aquest cobriment es realitzarà durant el mes de
novembre del present any.
QUART.- Que l’Ajuntament de Manresa farà les obres de fonamentació necessàries per instal·lar la
coberta sobre el vas exterior de 25 x 12 m, així com, les obres d’instal·lació d’un passadís i una porta que
connectarà l’esmentat vas amb la piscina coberta de 25 m. I també es farà càrrec de la instal·lació de
l’enllumenat de l’interior de la coberta que és objecte del present conveni, i del 50% de les despeses de
subministrament i muntatge dels sistemes de climatització.
CINQUÈ.- Que la direcció tècnica de les actuacions correspondrà a l’Ajuntament de Manresa, i
concretament al tècnic municipal, Cap de Secció de Manteniments, Sr. Jordi Molins i Marsal, el qual,
també dirigirà les obres de desmuntatge durant el període d’estiu i muntatge posterior a la tardor.
SISÈ.- Que es crearà una comissió tècnica formada com a mínim pels membres següents:
-

El regidor delegat d’Esports de l’Ajuntament de Manresa
Un representant del Club Natació Manresa
El cap del Servei d’Obres i Manteniments de l’Ajuntament de Manresa
El director dels Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Manresa
La cap de la Unitat d’Esports de l’Ajuntament de Manresa
El director tècnic de l’obra

Aquesta comissió tindrà totes les facultats necessàries per a supervisar l’execució de les obres i
subministraments, podrà proposar solucions tècniques i avaluarà el rendiment d’aquest obra.
SETÈ.- Que l’Ajuntament de Manresa farà una aportació econòmica al Club Natació Manresa, en forma
de despesa plurianual amb càrrec a la partida pressupostària 452.2.789, i distribuïda de la següent
manera:
-

Exercici 2002: 45.076,00 € a fer efectius un cop presentada la factura per l’import global de l’obra
Exercici 2003: 22.600,00 €
Exercici 2004: 22.543,26 €

Aquestes aportacions són condicionades a l’autorització de la despesa plurianual, així com a l’entrada en
vigor de l’expedient de modificació de crèdit núm. 33/02.
VUITÈ.- Que un cop feta la darrera aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Manresa, la coberta
serà propietat de l’Ajuntament de Manresa, el qual li donarà l’ús que consideri més adequat d’acord a
raons d’interès social i esportiu, respectant el període de durabilitat que hi ha previst en aquest tipus de
cobertes.
NOVÈ.- Que mentre la coberta estigui instal·lada dins les dependències de la Piscina Municipal, el Club
Natació Manresa farà un bon ús de la mateixa i portarà a terme totes les actuacions pròpies d’un
manteniment correctiu i preventiu per tal de garantir el bon estat de conservació dels diferents material
que incorpora la coberta. El Club Natació Manresa estarà obligat a la reconstrucció i restitució dels
materials danyats per tercers.
DESÈ.- Que en totes les edicions, publicacions i publicitat escrita de les activitats esportives i altres
actuacions portades a terme pel Club Natació Manresa dins el recinte de les Piscines Municipals constarà
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Diu que en aquest moment, donat que està previst que l’obra comenci a principis
del 2003 i que no acabi fins el 2004, no hi ha inconvenient per part de la resta de
signants perquè l’aportació de l’Ajuntament de Manresa en divideixi en dues
parts, passant 250.000 euros al Pressupost del 2003 i la resta al del 2004.
Aclareix que aquesta distribució no modifica l’aportació total de l’Ajuntament de
Manresa al projecte, sinó que només la divideix en dos períodes, no suposa cap
tipus d’endarreriment ni d’entrebanc en la realització de l’obra i permet diversificar
la inversió municipal d'una millor manera en el Pressupost municipal del 2003.
Per últim, demana el vot afirmatiu dels membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents,
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.10 APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL CLUB NATACIÓ MANRESA PER AL
FINANÇAMENT DEL COBRIMENT DE LA PISCINA A L’AIRE LLIURE.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’11 de novembre del
2002, que es transcriu a continuació, que forma part de l’expedient que també
inclou una nota informativa del secretari, del 15 de novembre del 2002.
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i el Club Natació Manresa tenen voluntat de
signar un conveni de col·laboració per al finançament del cobriment de la
piscina a l’aire lliure de 25 x 12 m amb una coberta d’hivern que permeti ser
desmuntable durant el període d’estiu, amb un pressupost total de 90.219,26
EUR.
Atès que, de conformitat amb el pacte 7è del conveni esmentat, l’Ajuntament de
Manresa es compromet a participar al projecte mitjançant la concessió d’una
subvenció de 90.219,26 EUR, a fer efectiva en tres anualitats de 45.076 EUR
per a l’any 2002, de 22.600 EUR per a l’any 2003 i de 22.543,26 EUR per a
l’any 2004.
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Manresa i el Club Natació Manresa per al finançament del cobriment de la
piscina a l’aire lliure de 25 x 12 m amb una coberta d’hivern que permeti ser
desmuntable durant el període d’estiu.
Segon.- CONDICIONAR les aportacions de l’Ajuntament de Manresa previstes
al conveni de col·laboració esmentat, per un import total de 90.219,26 EUR, a
l’autorització de la modalitat de despesa plurianual i a l’entrada en vigor de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 33/02.”
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“Atès que, en data 23 de juliol de 2002, l’Ajuntament de Manresa, el Consell
Comarcal del Bages i la Universitat Politècnica de Catalunya van signar un
conveni de col·laboració per al finançament i execució del projecte Centre de
Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa, amb
un pressupost total de 2.102.783 EUR.
Atès que, de conformitat amb la clàusula 2ona a) del conveni esmentat,
l’Ajuntament de Manresa es compromet a participar en el projecte mitjançant
l’aportació de 601.012 EUR a la Universitat Politècnica de Catalunya, quantitat
que es consignarà al pressupost de l’exercici 2003.
Atès que, per raons tècniques derivades tant de les disponibilitats
pressupostàries per a l’exercici 2003 com de la demora en el calendari
d’execució inicialment previst, es considera convenient modificar la distribució
de l’aportació municipal en els termes següents:
Exercici 2003: 250.000 EUR
Exercici 2004: 351.012 EUR
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a
l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
MODIFICAR la clàusula 2ona a) del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Universitat Politècnica de
Catalunya per al finançament i execució del projecte Centre de Documentació i
Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa, el text de la qual haurà
de substituir-se per aquest:
“Consignar al pressupost dels exercicis 2003 i 2004 les quantitats de 250.000
EUR i 351.012 EUR respectivament, per tal d’aportar-los a la Universitat
Politècnica de Catalunya, amb la finalitat que els destini a l’execució del
Projecte de Centre de Documentació i Recursos del Parc tecnològic i
Universitari de Manresa.
El pagament de l’esmentada quantitat es farà proporcionalment a l’import de les
certificacions d’obra executada i en el termini de 60 dies a partir de la
presentació de la certificació corresponent”.”
La senyora Pons i Vallès exposa que al juliol d’aquest any es va aprovar la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal i la
Universitat Politècnica, per a l’execució del projecte de biblioteca universitària a
l’antic Escorxador municipal.
Recorda que en aquell conveni l’Ajuntament es comprometia a aportar 601.000
euros durant l’exercici 2003.
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Atès que el text refós del POEC aprovat definitivament pel Ple de la Corporació
Municipal del 16 de setembre de 2002, en la pàgina 116, títol 8.1.3.-, apartat a),
per error de transcripció, afegeix, com a punt I), la prescripció anterior,
mantenint com a punts II), III) els punts I), II) inicials, en comptes de substituirlos.
Vist l’informe emès pel tècnic de comerç, amb el vist i plau del Cap del Servei
de Desenvolupament, en data 7 de novembre de 2002.
L’Alcalde president, a proposta del Regidor delegat de Promoció Econòmica,
en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Modificar, per errada material, el text refós del POEC aprovat definitivament
pel Ple de la Corporació Municipal del 16 de setembre de 2002, en el sentit
d’eliminar els punts II), III) de la pàgina 116, títol 8.1.3.-, apartat a).
2. Traslladar i donar compte de l’esmentada resolució al Conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat, als efectes oportuns .”
El senyor Camprubí i Duocastella explica que s’incorpora al text definitiu del
POEC una recomanació de la Comissió d’Equipaments Comercials de la
Generalitat de Catalunya, referent a condicionar les llicències comercials del Pla
Parcial dels Trullols a la subjecció de la llicència comercial de la Generalitat de
Catalunya.
Afegeix que quan l’Ajuntament va incorporar aquesta recomanació en el text del
POEC no va treure un paràgraf que feia referència a superfícies i formats
comercials.
Diu que, tenint en compte que els serveis jurídics consideren que hi pot haver
errors d’interpretació i donat que la voluntat era clara, en el sentit que en el
Polígon dels Trullols tots els equipaments havien d’obtenir aquest tipus de
llicència comercial, es tracta d’eliminar el paràgraf II) i III) de l’apartat del títol 8.1
per evitar que es produeixin dubtes o diferents interpretacions.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents,
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.9 MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA SEGONA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, EL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CENTRE
DE DOCUMENTACIÓ I RECURSOS DEL PARC TECNOLÒGIC I
UNIVERSITARI DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
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per un període de dos anys, els quals finalitzaran per tant el dia 25 de gener de
2005.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que els dictàmens fan referència a la
cessió d’ús d’espais públics municipals a entitats que, a més de realitzar les
seves activitats internes, presten un servei a la ciutat, que en el cas de Xàldiga
consisteix en el bestiari del Correfoc, i en el cas de Cine Club Manresa, en la
programació tant d’una promoció de Cine Club, com també gestionant la de la
filmoteca amb un conveni signat a tres bandes amb aquest Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya.
Demana el vot afirmatiu de tots els membres presents a la renovació de les
cessions esmentades.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.6 i 3.1.7
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.8 MODIFICACIÓ, PER ERRADA MATERIAL, DEL TEXT REFÓS DEL POEC
APROVAT DEFINITIVAMENT PER SESSIÓ PLENÀRIA DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’11 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per resolució del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat, del 27 d’agost de 2002, s’aprovà definitivament el Programa
d’orientació per als equipaments comercials (POEC) de Manresa, condicionant
la seva executivitat a l’acceptació de les recomanacions de la Comissió
d’Equipaments Comercials.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal del 16 de setembre de 2002 acordà
acceptar les recomanacions efectuades per la Comissió d’Equipaments
Comercials en relació al text del POEC, i aprovar el text refós resultant
d’incorporar al text aprovat provisionalment les modificacions tècniques fruit de
les recomanacions anteriorment esmentades.
Atès que la recomanació 3ª de l’informe de la Comissió d’Equipaments
Comercials estableix “pel que fa al polígon dels Trullols val a dir que és un
planejament urbanístic configurat per dues illes amb diferents parcel·les cada
una. Per tant, les noves implantacions comercials hauran de disposar de la
corresponent llicència comercial de la Generalitat, ajustada a les
determinacions del PTSEC”.
Atès que l’acceptació del punt anterior implica la modificació del text del POEC,
en la pàgina 116, títol 8.1.3.-, apartat a), en el sentit de substituir els punts I), II)
per un únic punt i) que estableixi “subjecció a la llicència comercial de la
Generalitat, ajustada a les determinacions del PTSEC i el propi POEC” per les
futures implantacions comercials al Pla Parcial dels Trullols.
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pis, en les mateixes condicions que el conveni signat en data 26 de novembre
de 1990, i amb efectes pel que fa a l'inici del termini de la renovació a partir del
dia 26 de novembre de 2002.
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la
documentació necessària per a l'acompliment de l'expedient.”
3.1.7 PRÒRROGA DEL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL
SITUAT AL PRIMER PIS, PRIMER DESPATX DE LA SALA CIUTAT, A FAVOR
DE L’ENTITAT CINE CLUB MANRESA, PER UN PERÍODE DE 2 ANYS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 22 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 24 de gener de 1997 es va signar un conveni regulador de la
cessió d'ús d'un local situat al primer pis, primer despatx de la Sala Ciutat, a
favor de l'entitat CINE CLUB MANRESA.
Atès que en data 18 de desembre de 2000, el Ple de la Corporació va aprovar
la pròrroga del conveni regulador de la cessió d’ús d’aquest local per un
període de dos anys, els quals finalitzen el dia 25 de gener de 2003.
Donat que el director dels Serveis a la Persona ha emès informe en data 8
d'octubre de 2002 segons el qual proposa prorrogar, en les mateixes
condicions, el conveni de cessió d'ús en qüestió .
Considerant que en data 11 d'octubre de 2002 es va trametre a l'entitat CINE
CLUB MANRESA un proveïment per tal que en un termini de 10 dies
manifestés el seu interès per prorrogar aquest conveni.
Atès que en data 17 d'octubre de 2002 el senyor Joan Basullas i Serra, en
representació de l'entitat CINE CLUB MANRESA, va presentar instància amb
referència registre d'entrada número 32.819, per la qual sol·licita la pròrroga del
conveni de cessió d'ús que l'Ajuntament de Manresa va atorgar a favor de
CINE CLUB MANRESA.
Atès l'informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 21
d'octubre de 2002.
De conformitat amb l'article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del
reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre, l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMICV, 3 GMERC i 6 GMCiU) i 1 abstenció del GMPP, pel que esdevé en acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
3.1.6 RENOVACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DEL LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL
UBICAT AL CARRER SANT BARTOMEU NÚM. 50, A FAVOR DE L’ENTITAT
XÁLDIGA, PER UN PERÍODE DE 4 ANYS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 29 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc en data 15
d'octubre de 1990, va adoptar l'acord de cedir a l'entitat social XÀLDIGA, per un
termini màxim de 4 anys, l'ús del local de propietat municipal ubicat al carrer
Sant Bartomeu número 50, baixos i primer pis, que té la qualificació jurídica de
bé patrimonial, i figura al full número 331.7 de l'Inventari general consolidat de
béns, drets i obligacions d'aquest Ajuntament, amb una superfície útil de
195,72 m2.
Atès que en virtut de nou acord de Ple de data 16 de novembre de 1998, es va
renovar la cessió d'ús del local en qüestió per un període de 4 anys, amb
efectes pel que fa a l'inici del termini de la renovació a partir del dia 26 de
novembre de 1998.
Donat que el venciment del termini de la cessió d'ús a què fa referència l'acord
de Ple de data 16 de novembre de 1998 és el dia 26 de novembre de 2002.
Atès que el director dels Serveis a la Persona ha proposat que es prorrogui, en
les mateixes condicions, el conveni de cessió d'ús a favor de l'entitat XÀLDIGA.
Donat que l'entitat XÀLDIGA, representada pel seu president, senyor Esteve
Porta i Barris, ha manifestat l'interès d'aquesta entitat per renovar el conveni de
cessió d'ús en les mateixes condicions.
Atès l'informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 29
d'octubre de 2002.
De conformitat amb l'article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
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PRIMER. Modificar el conveni subscrit en data 19 d'octubre de 1999 entre
l'Ajuntament de Manresa i l'entitat Correos y Telégrafos (avui Correos y
Telégrafos, S.A.), en el sentit d'incloure dins les prestacions a realitzar les
activitats següents:
-

Servei de recollida de correspondència a domicili.
Correspondència ordinària i certificada dins i fora del municipi.
Notificacions municipals urbanes.
Correspondència urgent ordinària i certificada dins i fora del municipi.

La modificació que s'aprova comporta la substitució de l'annex 1 del conveni,
relatiu al franqueig pagat de les cartes), per l'annex 1 que acompanya el
present dictamen, i la incorporació al conveni d'un annex 4, relatiu a la recollida
de correspondència, també adjunt al present dictamen.
SEGON. Facultar l'alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per donar compliment al punt anterior d'aquest acord.”
El senyor Irujo i Fatuarte pren novament la paraula i explica que aquest
dictamen inclou la proposta d’ampliar les prestacions que duu a terme actualment
la societat estatal Correos i Telégrafos, en el sentit d’incloure-hi les de servei de
recollida de correspondència a domicili, correspondència ordinària i certificada a
dins i a fora del nostre municipi, notificacions municipals urbanes i
correspondència urgent, ordinària i certificada a dins i a fora del municipi.
Justifica aquesta ampliació per la insatisfacció de l’Ajuntament respecte el servei
que presta la societat Post Exprés, que tenia atorgada fins ara la concessió
corresponent al servei de missatgeria, correspondència i paqueteria, el contracte
de la qual es va prorrogar fins el 30 de juny del 2003.
Diu que l’Ajuntament està descontent amb el servei que presta l’empresa Post
Exprés, sobretot, pel que fa a la tramitació de les notificacions, respecte a les
quals només el 50 per 100 d’elles es practicaven correctament.
Explica que s’ha produït un compliment deficient de les diligències referents a
aquestes notificacions en els termes de la Llei 30/1992, que s’han perdut
notificacions, s’han deteriorat documents, i l’Ajuntament de Manresa ha donat una
mala imatge com a conseqüència de l’existència d’aquestes deficiències. Afegeix
que és especialment important la inseguretat jurídica que ha provocat la pràctica
incorrecta de les notificacions.
Tots aquests fets han provocat que l’Ajuntament de Manresa es replantegi el
contracte que tenia fins ara amb l’empresa adjudicatària i, tenint en compte el bon
comportament que ha tingut fins ara la societat estatal Correos y Telégrafos en la
prestació dels serveis que ha dut a terme per a l’Ajuntament, consistents
bàsicament en la pràctica de les notificacions tributàries de recaptació executiva,
que ha realitzat molt satisfactòriament, l’Ajuntament creu que és una bona solució
suprimir o rescindir el contracte establert entre aquesta Administració i la societat
Post Exprés, i adjudicar aquest servei, incloent les ampliacions que ha explicat, a
la societat estatal de Correos y Telégrafos.
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- Correspondència urgent ordinària i certificada dins i fora del municipi.
Consideracions jurídiques
1. L'article 58 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l'ordre social, va preveure la conversió de l'Entitat Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, en societat anònima estatal.
En compliment del previst en aquesta Llei, el Consell de Ministres, en reunió de
22 de juny de 2001, va aprovar la conversió de l'Entitat Pública Empresarial
Correos y Telégrafos en societat estatal de capital públic 100% i participació
exclusiva de l'Estat.
En data 29 de juny de 2001 es va atorgar escriptura pública de constitució de la
Societat Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
En data 3 de juliol de 2001 va quedar extingida l'Entitat Pública Empresarial y
en el seu lloc va entrar en funcionament la Societat Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.
2. La Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de Liberalització
dels Serveis Postals defineix en el Capítol II del seu Títol III, entre altres, el
concepte de servei postal universal, les condicions exigibles en la realització
del servei postal universal a l’operador que tingui encomanada la seva
prestació i els drets especials i exclusius atribuïts a aquest operador.
L’apartat c) del número 1 de l’article 19 de l’esmentada llei 24/1998, de 13 de
juliol, atorga a l’operador que presti el servei postal universal el dret especial a
lliurar les notificacions d’òrgans administratius i judicials, amb constància
fefaent de la seva recepció.
3. La Disposició addicional primera de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, atribueix
l’obligació de prestar el servei postal universal, en els termes, condicions i amb
les prestacions establertes al Títol III de la Llei, a l’entitat pública empresarial
Correos y Telégrafos (avui en dia Correos y Telégrafos, S.A.) i estableix que
se li assignen els drets especials i exclusius que es recullen a l’article 19.
4. L'apartat 1 del número Dos de l'article 58 de la Llei 14/2000, de 29 de
desembre, determina que les Administracions públiques podran celebrar
convenis de col·laboració als quals es refereix l'article 3 del Text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, amb la Societat Estatal Correos y Telégrafos,
S.A., per a la prestació de les activitats pròpies del seu objecte social.
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l'adopció del següent
ACORD
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sinó que també simplificarà molt la tramitació interna que es gestiona
actualment per la unitat de Contractació i Patrimoni, ja que facilitarà molt el
procediment.
Diu que aquest Registre estarà regulat per aquest Reglament que avui es
presenta al Ple, disposarà d’un foli per a cada licitador, tindrà la consideració de
no públic, la inscripció en el Registre serà voluntària i el fet de no figurar-hi
inscrit no limitarà en cap cas el dret dels licitadors a presentar-se a les
licitacions que convoqui la Corporació, però aquells que hi estiguin inscrits
veuran simplificada la seva participació en el procediment.
Creu que el Reglament que regula el Registre de licitadors és un avenç en la
simplificació de l’Administració i, per tant, aquest és un nou pas per aconseguir
que l’Administració sigui més àgil, més accessible als futurs licitadors i, en
definitiva, per anar modernitzant la nostra Administració.
El senyor Llobet i Mercadé anuncia l’abstenció del GMCiU respecte a aquesta
aprovació inicial, per poder fer un estudi detingut al respecte, entenent que un
cop transcorregut el termini d’exposició, s’aprovarà amb la seva conformitat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 7 abstencions (6 GMCiU i 1 GMPP), pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.5 MODIFICACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT EL 19 D’OCTUBRE DE 1999
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’ENTITAT CORREOS Y
TELÉGRAFOS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 29 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. L'Ajuntament de Manresa i Correos y Telégrafos van signar en data 19
d'octubre de 1999 un conveni que tenia per objecte la prestació de serveis
postals per part d'aquesta última entitat, amb la finalitat de garantir la fiabilitat i
la regularitat que requereixen aquest tipus d'actuacions per a l'Ajuntament.
II. Correos y Telégrafos, mitjançant escrit de referència registre d'entrada
20953/13.06.2002, ha proposat a l'Ajuntament la modificació del conveni
subscrit en el seu dia, en el sentit d'ampliar l'àmbit de les prestacions
conveniades.
III. El cap de subservei de Secretaria General ha emès un informe en data 15
d'octubre de 2002, en el qual proposa la modificació del conveni subscrit en
data 19 d'octubre de 1999, de forma que les prestacions que duria a terme
Correos y Telégrafos serien les següents:
- Servei de recollida de correspondència a domicili.
- Correspondència ordinària i certificada dins i fora del municipi.
- Notificacions municipals urbanes.
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Les societats municipals de capital íntegrament públic podran incloure en les seves convocatòries per
contractar la possibilitat que determinats requisits a justificar documentalment pels contractistes s’acreditin
mitjançant les inscripcions i anotacions en el Registre municipal de licitadors de l’Ajuntament de Manresa.
Disposició addicional quarta
Poders suficients per autoritzar avals i subscriure assegurances de caució
Amb la finalitat assenyalada a l’article 2 d’aquest Reglament, en un annex al Registre municipal de
licitadors les entitats financeres o asseguradores podran acreditar davant l’Ajuntament de Manresa les
persones que compten amb poder per autoritzar avals o subscriure contractes d’assegurança de caució.
En aquest annex s’identificaran, a més de les entitats i persones apoderades, els límits i condicions de
l’apoderament.
Serà d’aplicació a aquest annex el que disposa el present Reglament per als licitadors que es volen
inscriure i especialment allò que estableixen els articles 4, 9 i 11 i següents.
Disposició transitòria
Implantació del Registre
Fins que no s’implanti el tractament informatitzat del Registre, aquest serà portat a terme de manera
manual, amb utilització dels mitjans adequats dels quals disposi la Unitat de Contractació i Patrimoni.
Disposició final primera
Aprovació d’instruccions complementàries
Es faculta l’alcaldia per aprovar instruccions complementàries per a la posada en marxa i el
desenvolupament d’aquest reglament del Registre de licitadors.
Disposició final segona
Funcionament del Registre
L’entrada en funcionament del Registre municipal de licitadors de l’Ajuntament de Manresa es farà
efectiva a la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament.
Disposició final tercera
Entrada en vigor d’aquest Reglament
Publicat el text íntegre del present Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, aquest
Reglament entrarà en vigor el dia següent al del transcurs del termini previst a l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

El senyor Irujo i Fatuarte explica que la Llei de contractes de les
Administracions Públiques exigeix que les proposicions de les empreses
interessades en participar en qualsevol adjudicació de contractes o licitacions
que plantegi l’Ajuntament vagin acompanyades d’un seguit de documents que
acreditin la seva personalitat jurídica, així com la seva solvència tècnica i
econòmica.
Informa que l’Ajuntament de Manresa ha experimentat durant els darrers anys
un gran nombre de contractacions i diu que, per tant, és imprescindible i molt
convenient simplificar el compliment dels requisits relatius a l’acreditació de la
personalitat i capacitat d’obrar dels empresaris.
Diu que la creació d’un registre de licitadors, s’emmarca dins de les polítiques
de simplificació de l’Administració i de facilitació dels tràmits propis interns, i en
aquest sentit, té la finalitat de simplificar la tramitació administrativa i beneficiar
les empreses, per evitar que es vegin obligades a la contínua repetició de
l’acreditació documental en cada contracte licitat per aquest Ajuntament.
Remarca que aquest Registre de licitadors facilitarà no només aquesta
tramitació a les empreses que vulguin de forma voluntària estar registrades,
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b. Pel fet de concórrer l’inscrit en qualsevol circumstància de les que la Llei de contractes de les
administracions públiques estableix com a prohibició per contractar.
c. Per extinció de la personalitat jurídica de l’entitat inscrita o mort de l’empresari/a individual inscrit/a.
Quan la baixa es produeixi a sol·licitud de la persona inscrita, aquesta haurà de formalitzar-se de forma
expressa per escrit i realitzada per les persones amb capacitat de representació suficients.
2. Acreditada la causa per a la declaració de baixa o demanada aquesta per l’interessat, l’alcalde decretarà
la baixa de la inscripció.
Article 25. Responsabilitats.
1. La falsedat en les dades o documents aportats per l’interessat al Registre donarà lloc a la seva baixa,
deixant-se anotació de constància als efectes oportuns, sens perjudici d’altres responsabilitats en què
hagués pogut incórrer.
2. L’aportació en una licitació pública d’una diligència d’inscripció que contingui dades no actualitzades,
sense que s’hagi declarat aquesta incidència, serà considerada com a falsedat greu en relació amb les
prescripcions de l’article 20 lletra g) del TRLCAP, sempre que l’omissió expressa de la informació sigui
determinant per induir a l’error a l’òrgan de contractació i s’hagi produït amb aquesta finalitat.
Article 26. Recursos.
Els acords de denegació d’inscripció i baixa acordada d’ofici en el Registre de licitadors podran ser
objecte de recurs de conformitat amb la normativa aplicable.
Disposició addicional primera
Declaració del Registre com a fitxer automatitzat en aplicació de la LOPDP
En contenir el Registre de licitadors dades de caràcter personal i ser objecte de tractament automatitzat,
es crea el corresponent fitxer amb les dades següents:
a) Denominació. Registre de licitadors de l’Ajuntament de Manresa.
b) Finalitat. La gestió informatitzada del Registre de licitadors.
c) Persones o col·lectius . Persones físiques o jurídiques que vulguin contractar amb l’administració.
d) Procediment de recollida de dades . Les dades són facilitades pels interessats o comunicades per les
administracions competents, d’acord amb la legislació general que ho regula.
e) Estructura bàsica del fitxer: base de dades . La descripció de les dades que es contenen és la següent:
-

Nom i cognoms, DNI; domicili; telèfon i qualitat en què s’actua.
Dades acreditatives de la personalitat jurídica i de la capacitat d’obrar del licitador; solvència
econòmica financera, tècnica i professional, d’acord amb la normativa reguladora. Informació sobre
l’existència en la plantilla del licitador de persones amb minusvalia física o psíquica.

f) Òrgan responsable del fitxer. Ajuntament de Manresa.
g) Servei o unitat davant els quals poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Alcalde de l’Ajuntament de Manresa.
h) Mesures de seguretat. Nivell alt, en incorporar dades de persones que tinguin minusvalies físiques o
psíquiques.
Disposició addicional segona
Invitació a participar en procediments negociats sense publicitat i en els contractes menors
En la sol·licitud d’inscripció, els contractistes hi podran incloure la petició de ser invitats a participar en els
procediments negociats sense publicitat que l’Ajuntament convoqui, que estiguin relacionats amb l’objecte
de la seva activitat. La mateixa petició podrà realitzar-se respecte dels contractes menors.
Disposició addicional tercera
Justificació dels requisits davant les societats municipals
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4. Per renovar la diligència caldrà que l’interessat presenti en el Registre una declaració en què manifesti
que les dades inscrites no han experimentat variació o, en el seu cas, acrediti documentalment les
modificacions produïdes.
Article 21. Obligació d’esmenar les dades.
1. Els licitadors inscrits al Registre estan obligats a posar en coneixement del Registre de licitadors qualsevol
dada errònia qui hi consti, per tal que es practiqui la corresponent rectificació.
2. Si la rectificació afectés de manera substancial a les dades registrades, s’expedirà una nova diligència
d’inscripció.
Article 22. Obligació de comunicar les modificacions.
Els licitadors registrats estaran obligats a comunicar immediatament a l’Ajuntament qualsevol modificació
que alteri les dades que constin al Registre, com ara:
a. Les modificacions simples, com són a títol enunciatiu les dades relatives al número de telèfon, de fax o
d’altres de similars. Aquestes dades s’inscriuran automàticament un cop comunicades per l’empresa i
s’expedirà una nova diligència que deixarà sense efecte la precedent.
b. Les modificacions substancials, que són les relatives, entre altres circumstàncies, a l’objecte social, la
personalitat jurídica de l’empresa i que afectin al règim de contractació, les relatives a la representació
conferida o a la personalitat dels apoderats, la inclusió en qualsevol causa de prohibició per contractar
amb l’Administració establerta per la normativa vigent, les modificacions que es produeixin en relació
amb la classificació de l’empresa. Per a poder anotar aquestes modificacions en el Registre, se
seguirà el mateix procediment que per a les peticions d’inscripció.
Article 23. Actualització de les dades.
1. Els licitadors inscrits hauran de mantenir actualitzades les dades i la documentació aportada al Registre.
2. Els licitadors comunicaran a l’Ajuntament el fet o la circumstància que provoca el desfasament de les
dades inscrites i acompanyaran amb la declaració els documents corresponents en base als quals
s’hagi d’actualitzar la inscripció.
3. Dins del primer trimestre de cada any, els licitadors inscrits presentaran a l’Ajuntament una declaració
relativa a la vigència de les dades inscrites o, en el seu cas, de les actualitzacions corresponents,
acompanyada, si escau, dels documents corresponents, a més d’aquells als que fa referència l’apartat
d) de l’article 10 d’aquest Reglament.
4. Transcorregut el primer trimestre de l’any, l’Ajuntament requerirà els licitadors que no hagin actualitzat
les seves dades per tal que dins el termini que s’assenyali ho duguin a terme, de conformitat amb el
que disposa aquest reglament, amb l’advertiment que en cas de no fer-ho es decretarà la seva baixa
del Registre de licitadors.
5. Independentment d’allò exposat en els apartats anteriors, els licitadors podran actualitzar les dades
juntament amb la presentació de la proposició per prendre part en la licitació. En aquest últim cas,
hauran d’acompanyar amb la diligència una declaració en què exposin les dades que es modifiquin i
que hauran d’anar acompanyades dels documents corresponents.
6. Les meses de contractació podran requerir als licitadors que aportin els documents que acreditin les
circumstàncies a què fa referència l’apartat a) de l’article 2 d’aquest reglament quan s’observi que les
diligències d’inscripció presentades no han estat actualitzades.
Capítol 4
Baixa del Registre i responsabilitats
Article 24. Baixa de la inscripció.
1. La baixa de les inscripcions al Registre es produirà per sol·licitud de les persones interessades, així com
d’ofici pel mateix Ajuntament, pel fet d’incórrer en alguna de les circumstàncies següents:
a. La no actualització de les dades aportades, un cop transcorregut el termini concedit per a
l’esmena.
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Article 14. Esmena de deficiències.
1. Si la sol·licitud o algun dels documents que l’acompanyen no reuneixen les condicions reglamentàries,
l’Ajuntament ho posarà en coneixement de l’interessat per tal que en un termini no inferior a deu dies
esmeni les deficiències observades.
2. En aquesta comunicació s’informarà l’interessat que si transcorre el termini concedit sense que hagi
esmenat les deficiències, se’l tindrà per desistit de la seva petició i es denegarà la seva inscripció al
Registre.
Article 15. Informe proposta sobre la sol·licitud d’inscripció.
La sol·licitud, els documents que s’hi adjuntin i, si escau, les esmenes realitzades, seran qualificats pel
responsable de la Unitat de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament, el qual emetrà el corresponent
informe proposta, que serà elevat a l’alcalde president per tal que resolgui allò que estimi convenient.
Article 16. Resolució.
1. La resolució que es dicti acordarà o desestimarà la inscripció del licitador en el Registre municipal.
2. La manca de resolució i notificació de la resolució dins el termini indicat a l’article 13 permetrà
l’interessat entendre que la seva petició ha estat estimada, de conformitat amb allò que disposa la
LRJPAC.
Article 17. Causes de denegació i cancel·lació de la inscripció.
La denegació de la inscripció en el Registre de licitadors haurà de ser motivada per:
a. Alguna de les causes previstes en la normativa sobre contractes, pel que fa a les causes de prohibició per
contractar.
b. Quan l’interessat no hagi aportat la documentació exigida dins el termini ofert d’acord amb l’article 14
d’aquest reglament.
Capítol 3
Efectes de la inscripció. Rectificació i manteniment de les dades
Article 18. Expedició del document acreditatiu de la inscripció al Registre de licitadors.
La resolució que acorda la inscripció del licitador al Registre serà notificada a l’interessat i s’hi adjuntarà
la diligència acreditativa d’haver-se practicat, que farà constar el termini per a la seva vigència.
Article 19. Efectes i vigència de la inscripció.
1. La inscripció tindrà efectes des de la data de presa de la resolució per l’òrgan competent.
2. La inscripció tindrà vigència indefinida sempre que es mantingui actualitzada tota la documentació que
es troba aportada al Registre.
Article 20. Conseqüències de la inscripció.
1. La inscripció en el Regis tre de licitadors s’acreditarà mitjançant la presentació de la diligència acreditativa.
2. L’aportació de la diligència d’inscripció al Registre eximeix a l’interessat de l’aportació dels documents
que han d’incloure’s al sobre número 1 (documentació administrativa), a excepció dels següents:
a. El que acredita la constitució de la garantia provisional, quan sigui obligatòria o hagi estat exigida
per l’òrgan de contractació en el plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte que es liciti.
b. La documentació acreditativa de la solvència tècnica requerida específicament pels plecs de
clàusules de cada licitació.
3. La diligència anirà acompanyada d’una declaració del licitador en què manifesti sota la seva
responsabilitat que les dades són certes i estan actualitzades a la data de presentació de la proposició.
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III. Certificació positiva expedida per l’òrgan competent de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària, en la qual s’especifiqui estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries en els termes previstos a la normativa vigent sobre contractació administrativa
-

Certificació de la Seguretat Social:
Persones físiques:
I.

Certificat d’afiliació al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).

II.

Certificat d’Afiliació a Mútues Col·legials o Germandats.

III.

Certificats corresponents a codis dels comptes de cotització relatius al número patronal en
el Règim General, tant si té com si no té treballadors al seu càrrec.

Persones jurídiques:
I.

-

Certificació positiva de l’òrgan competent de la Seguretat Social, acreditativa d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents.

Licitadors estrangers:
I.

Els licitadors estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a Estats
membres de la Unió Europea, que tinguin domicili fiscal a Espanya, hauran de presentar
certificació expedida per l’autoritat competent en el país de procedència, acreditativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les corresponents obligacions tributàries. Així
mateix, hauran de presentar certificació també expedida per l’autoritat competent, en la
qual s’acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que
s’exigeixen en el país de la seva nacionalitat.

La validesa d’aquests certificats es regularà pel que disposa la normativa sobre contractació de les
administracions públiques.
Opció 2
-

Declaració responsable signada per representant legal de l’empresa, de trobar-se al
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb l’article
79.2 lletra b) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, sens perjudici que la justificació acreditativa de
l’esmentat requisit hagi d’exigir-se abans de l’adjudicació als que vagin a resultar adjudicataris
del contracte, efecte pel qual es concedirà un termini màxim de 5 dies hàbils.

h) Compromís d’actualització de les dades . L’interessat presentarà un escrit en què expressament declari
conèixer i acceptar les normes del Reglament de licitadors de l’Ajuntament i es comprometi a
actualitzar les dades aportades amb la presentació dels documents corresponents, sempre abans de
la seva caducitat.
Article 11. Documents: originals i còpies.
Tots els documents es presentaran en original o mitjançant còpia que tingui el caràcter d’autèntica,
expedida per un fedatari públic, ja es tracti d’una còpia notarial o bé d’una còpia compulsada pel secretari
de l’Ajuntament.
Article 12. Traducció a llengües oficials.
Les empreses estrangeres presentaran la documentació traduïda de manera oficial als idiomes català o
castellà indistintament.
Article 13. Termini per resoldre i notificar.
1. La resolució que posi fi al procediment haurà de notificar-se a l’interessat en el termini de tres mesos, a
comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre general de l’Ajuntament.
2. El termini per a la resolució quedarà en suspens si concorre alguna de les circumstàncies que
enumera l’article 45.2 de la LRJPAC.
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b) Apoderaments . L’interessat haurà de presentar els següents documents referits a la persona o
persones que puguin vàlidament representar-lo davant l’administració i signar proposicions en el seu
nom:
I.

El document que acrediti que els representants disposen de les facultats bastants per actuar en
nom del licitador davant l’Ajuntament i per poder signar proposicions. L’escriptura d’apoderament
haurà d’estar validada pel secretari de l’Ajuntament o funcionari autoritzat.

II. Una còpia compulsada pel secretari de l’Ajuntament o un testimoni notarial del Document Nacional
d’Identitat o del document que el substitueixi vàlidament.
c) Classificació. El document de classificació expedit per la Junta consultiva de contractació
administrativa de l’Estat i/o per l’òrgan equivalent de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat
acreditarà els tipus de contractes d’obres o de serveis respecte dels quals el licitador ostenta
classificació.
La inscripció d’aquest certificat en el Registre municipal de licitadors eximirà d’acreditar la suficient
solvència econòmica, financera i tècnica per ser admesos a les licitacions a les quals concorrin i en les
quals sigui exigible la classificació. Respecte a les licitacions en què no sigui exigible aquesta
classificació, s’estarà a allò que disposi el plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte..
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea podran presentar certificat de
classificació o document similar expedit pel seu país.
d) Solvència econòmica. Els empresaris que no disposin de classificació, per justificar seva la solvència
econòmica i financera, acompanyaran almenys un dels documents següents:
I.

Un informe d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals, havent-se de renovar en el cas dels informes de les
institucions financeres en el mes de gener de cada any natural.

II. Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic anterior al de l’any de presentació de la
sol·licitud d’inscripció en el Registre, havent-se de renovar anualment conforme s’aproven els dels
anys successius. La remissió dels nous comptes ha de tenir lloc en el termini dels quinze dies
següents als de la seva aprovació per l’òrgan competent.
III. Declaració relativa a la xifra de negocis global dels treballs realitzats per l’empresa en el curs dels
tres últims exercicis, havent-se de renovar anualment conforme transcorre l’exercici econòmic i
s’aproven els comptes anuals a l’efecte.
e) Solvència financera i tècnica o professional. L’interessat acreditarà la solvència tècnica o professional
mitjançant la presentació d’almenys tres dels documents que enumeren els articles 17, 18 i 19 del
TRLCAP, segons es tracti de contractes d’obres, de subministrament o de la resta de contractes,
respectivament.
Informació, si escau, sobre l’existència en la plantilla del licitador de personal amb minusvalies físiques
o psíquiques i indicació del percentatge d’aquests treballadors en relació amb el total de la plantilla.
f) Inexistència de causes de prohibició per contractar. Els interessats acompanyaran una declaració
responsable del licitador, de no estar inclòs en cap de les causes de prohibició per contractar amb
l’Administració, de conformitat amb el que disposa l’article 20 del TRLCAP.
g) Compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. El licitador pot escollir qualsevol de
les opcions següents:
Opció 1
-

Documents comuns per a persones físiques i jurídiques:

I.

Alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, quan s’exerceixin activitats subjectes a
l’esmentat impost.

II. Últim rebut de pagament de l’IAE.
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Article 7. Gratuïtat.
La inscripció, l’actualització i la revisió de les dades registrals i el lliurament de diligències amb la relació
de documents aportats és gratuïta.
Capítol 2
Procediment d’inscripció al Registre
Article 8. Inscripció.
Es poden inscriure en el Registre de licitadors les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin la condició d’empresaris o professionals i que vulguin contractar amb
l’Ajuntament de Manresa, les seves empreses i la resta d’entitats de dret públic.
Article 9. Sol·licituds d’inscripció.
1. Les sol·licituds d’inscripció seran presentades pels interessats al Registre general de l’Ajuntament de
Manresa, situat a la planta baixa de la Casa Consistorial (plaça Major,1 – Manresa), mitjançant el model
normalitzat que hagi aprovat l’Ajuntament i sens perjudici del que s’estableix a l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC, en endavant).
2. La sol·licitud anirà signada pel representant legal de l’empresa i acompanyada dels documents
acreditatius corresponents.
Article 10. Documentació a aportar.
L’interessat acompanyarà la seva petició dels documents següents:
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica i capacitat d’obrar del licitador. Els licitadors
presentaran els documents següents:
I.

Si es tracta d’un empresari individual, una còpia del seu document nacional d’identitat o del
document que vàlidament el substitueixi a efectes d’identificació, legitimada pel notari o
compulsada pel secretari de l’Ajuntament.
Titulació acadèmica, en el cas de professionals, o documentació acreditativa d’estar donat d’alta en
el Col·legi professional corresponent, quan sigui necessari per a l’exercici de la professió

II. Si es tracta d’una persona jurídica la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura de
constitució i de modificació, si escau, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fos
exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la
capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, de modificació,
estatuts o acte fundacional, en els quals hi constin les normes per les quals es regula la seva
activitat, inscrits, si escau, en el corresponent Registre oficial.
Codi d’Identificació Fiscal (CIF).
III. Quan es tracti d’empresaris no espanyols d’estats membres de la Comunitat Europea signataris de
l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, podran acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant la
seva inscripció en un Registre professional o comercial, quan aquest requisit sigui exigit per la
legislació de l’Estat respectiu, o pels certificats indicats a l’annex I del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
Declaració de sotmetre’s a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels Tribunals espanyols.
IV. La resta d’empresaris estrangers acreditaran la seva capacitat d’obrar amb un informe de la
representació diplomàtica espanyola en l’Estat corresponent en la qual es faci constar que es
troben inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que
actuen amb habitualitat en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les que es refereix l’objecte del
contracte. A més a més, s’haurà d’acompanyar un informe de la respectiva representació
diplomàtica espanyola sobre la condició d’Estat signatari de l’Acord sobre Contractació Pública de
l’Organització Mundial del Comerç o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat a què es refereix
l’article 23.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Declaració de sotmetre’s a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels Tribunals espanyols.
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1. El Registre de licitadors és un instrument que conté la relació ordenada i estructurada de la informació
relativa a la documentació aportada per les empreses inscrites i interessades en presentar-se a les
licitacions promogudes per la corporació.
2. El registre s’estructura en funció de la naturalesa jurídica dels contractes, d’acord amb la normativa
contractual vigent en cada moment.
3. El Registre disposarà d’un foli per a cada licitador, en el qual constaran les seves dades d’acord amb
allò que s’estipula en aquest reglament.
4. El tractament informàtic de les dades del Registre es farà d’acord amb el que disposa la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal (LOPDP, en endavant).
El Registre municipal de licitadors tindrà la consideració de no públic. Sens perjudici d’allò que preveuen
la lletra e) de l’article 6 d’aquest Reglament i el present article, solament tindran accés al Registre les
persones inscrites i respecte de les dades que els afectin personalment, mitjançant el seu representant
legal o altres persones amb poders suficients.
Les persones inscrites tindran dret a sol·licitar i obtenir les diligències que acreditin les dades que figurin
al Registre.
Les diligències que s’expedeixin únicament tindran validesa jurídica per presentar-se a processos
licitatoris de l’Ajuntament de Manresa, de la resta d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia
vinculades o dependents de l’Ajuntament, així com de les societats en el capital de les quals sigui
majoritària la participació directa o indirecta de l’Ajuntament de Manresa, sense que en cap cas tinguin
cap més efecte, ni puguin ser invocats per a la producció d’altres efectes jurídics diferents dels indicats
en el present Reglament.
Així mateix, s’expediran certificacions administratives a petició de l’autoritat judicial amb les limitacions
determinades per la Llei.
Els licitadors que hagin presentat ofertes a una convocatòria pública tindran dret a fer consulta respecte
dels altres licitadors que estiguin inscrits al Registre i que hagin fet ús de la diligència d’inscripció, sens
perjudici del respecte al caràcter confidencial que tenen les dades facilitades pels empresaris en
compliment dels articles 16 a 19 del TRLCAP.
Article 5. Caràcter de la inscripció.
1. La inscripció en el Registre de licitadors és voluntària, per la qual cosa es considera un instrument
permanentment obert en el temps als efectes de la seva incorporació.
2. El fet de no figurar inscrit en el Registre no limitarà en cap cas els drets dels licitadors a presentar-se a
les licitacions que convoqui la corporació. Així mateix, de la inscripció al Registre no se’n derivarà cap
avantatge que atempti contra el principi d’igualtat i no discriminació entre els possibles licitadors.
3. Les empreses no inscrites hauran de presentar tota la documentació exigida en els corresponents
plecs de cada licitació.
Article 6. Funcions.
El manteniment i actualització del Registre de licitadors comprèn les funcions següents:
a) La inscripció de les persones físiques o jurídiques que ho demanin, sempre que hagin complert tots els
requisits establerts en aquest reglament i en la normativa aplicable.
b) La formació dels expedients administratius del Registre de licitadors i la tramitació dels corresponents
procediments.
c) El manteniment i actualització de les dades registrals.
d) L’arxiu i custòdia de la documentació lliurada per les empreses inscrites al Registre de licitadors.
e) La informació i l’assistència a les meses de contractació i a altres unitats administratives de la
Corporació sobre les dades registrals i còpies autèntiques de la documentació en relació amb
determinats procediments de contractació.
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contractistes en les seves relacions amb aquest Ajuntament, en reduir la documentació a aportar en cada
licitació.
La creació d’un Registre de licitadors, com instrument en el qual siguin inscrites les empreses que ho
desitgin per deixar constància dels elements que acreditin la seva personalitat jurídica i la seva capacitat
d’obrar conforme als articles de la Llei anteriorment esmentada, respon a una competència derivada de
l’autorregulació dels tràmits que s’emmarquen a l’expedient de contractació, ja que té com a finalitat la
simplificació administrativa i, al mateix temps, beneficia les empreses, que no es veurien obligades a la
continua repetició de l’acreditació documental en cada contracte licitat per aquest Ajuntament.
Aquest Reglament té objecte, precisament, la creació d’un registre d’aquestes característiques a l’àmbit
municipal, amb la finalitat d’aconseguir els fins anteriorment indicats. La naturalesa jurídica del Registre fa
que sigui el ple de la corporació, en virtut de la capacitat d’autoorganització que la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL, en endavant), atorga als ens locals, l’òrgan municipal que
té la competència per aprova un reglament que reguli la creació i el funcionament d’un registre municipal
de licitadors.
El Reglament s’estructura en quatre capítols, que contenen 26 articles en els quals bàsicament es regula
la finalitat del registre, el procés d’inscripció i les seves modificacions, les renovacions i la baixa en el
Registre i la forma d’impugnació dels actes que se’n derivin. Així mateix hi ha quatre disposicions
addicionals, una disposició transitòria i tres disposicions finals.
Capítol 1
Naturalesa, objecte, organització i funcions del Registre
Article 1. Naturalesa i objecte.
1. Es crea el Registre de licitadors de l’Ajuntament de Manresa, com instrument de suport a la
contractació, l’objectiu principal del qual és la simplificació i agilitació de la tramitació dels
procediments de contractació.
2. La inscripció en el Registre de licitadors dels que acreditin tenir un interès legítim constitueix prova del
compliment de les condicions necessàries per contractar, sens perjudici del que es disposa a l’article
17 d’aquest reglament sobre les causes de denegació de la inscripció.
3. La inscripció en el Registre produirà els seus efectes davant els òrgans de contractació de
l’Ajuntament de Manresa i de la resta d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia
vinculades o dependents de l’Ajuntament de Manresa, així com de les societats en el capital de les
quals sigui majoritària la participació directa o indirecta de l’Ajuntament de Manresa o dels seus
organismes autònoms, o entitats de dret públic, que, d’acord amb el TRLCAP, hagin d’ajustar la seva
activitat contractual a aquesta norma.
Article 2. Finalitats del Registre.
Les finalitats del Registre de licitadors són les següents:
a) Facilitar a les empreses la presentació de la documentació administrativa davant els òrgans de
contractació, eximint-les d’haver de lliurar reiteradament la documentació acreditativa de la seva
personalitat, capacitat, representació i classificació, del compliment de les obligacions tributàries i de
seguretat social o altres que siguin demanades amb caràcter general i uniforme en la normativa
contractual i en els plecs de clàusules administratives. Aquesta documentació estarà en poder de
l’Ajuntament, degudament inscrita, registrada, ordenada i actualitzada.
b) Simplificar i agilitar la gestió administrativa de l’examen de la documentació a les meses de
contractació de l’Ajuntament, així com la consulta per part de les diferents unitats administratives de la
corporació de la documentació de les empreses inscrites, per a la informació prèvia a la tramitació de
la contractació mitjançant procediment negociat o contractes menors.
En qualsevol cas, les dades que figurin en el Registre no podran ser utilitzades per a finalitats diferents de
les expressades en aquest article.
Article 3. Adscripció.
El Registre municipal de licitadors s’adscriu al Servei de Secretaria General i serà gestionat per la Unitat
de Contractació i Patrimoni.
Article 4. Definició i estructura.
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No es requereix quòrum qualificat d’aprovació atès que aquesta aprovació
inicial no incideix en cap dels supòsits que estableixen els articles 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril i 65.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament regulador del Registre de licitadors
de l’Ajuntament de Manresa, segons el text que s’adjunta al present dictamen.
SEGON. Sotmetre el Reglament aprovat inicialment en el punt anterior a
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la corporació, a l’efecte que els possibles interessats formulin les
reclamacions i al·legacions que considerin oportunes.
TERCER. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
Annex
Projecte de Reglament regulador del Registre de licitadors de l’Ajuntament de Manresa.
Exposició de motius
La Llei de contractes de les administracions públiques, el text refós la qual va ser aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP, en endavant) estableix que un dels seus objectius principals és
garantir plenament la transparència, com a mitjà per aconseguir l’objectivitat en la contractació i el
respecte als principis d’igualtat, no discriminació i lliure concurrència.
Així mateix preveu, en el seu article 15.2, que els empresaris que siguin persones jurídiques acreditin la
seva capacitat d’obrar mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és,
l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de realitzar mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, en els quals hi constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
inscrits, si escau, en el corresponent Registre oficial. Quan es tracti d’empresaris no espanyols d’Estat
membres de la Comunitat Europea, acreditar la seva inscripció en un registre professional o comercial,
sempre que aquest requisit sigui exigit per la legislació de l’Estat respectiu.
L’article 79.2 de l’esmentada Llei exigeix que les proposicions dels interessats vagin acompanyades, entre
altres, dels documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari i la seva classificació o
solvència .
En un Ajuntament com el de Manresa, amb un volum de contractació molt intens i un elevat nombre de
meses de contractació, és convenient la simplificació del compliment dels requisits relatius a l’acreditació
de la personalitat i capacitat d’obrar dels empresaris. Aquesta circumstància agilitaria la tasca
administrativa interna de les meses de contractació i, a la vegada, proporcionaria majors facilitats als
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“Antecedents
I. L’alcalde president, mitjançant decret dictat el dia 30 d’octubre de 2002, va
resoldre iniciar el procediment per a la formació del Reglament regulador del
Registre de licitadors de l’Ajuntament de Manresa.
En l’esmentada resolució també es van designar els membres que havien
d’integrar la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
de Reglament al qual es refereix el paràgraf anterior.
II. La Comissió d’Estudi ha procedit a la redacció del Reglament regulador del
Registre de licitadors de l’Ajuntament de Manresa, dins el termini fixat en la
resolució de l’alcalde president que va iniciar el procediment.
III. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data
11 de novembre de 2002, en relació amb el contingut de l’avantprojecte de
Reglament redactat per la Comissió d’Estudi.
Consideracions jurídiques
1. Tramitació de l’aprovació del reglament. El procediment per aprovar els
reglaments locals, de conformitat amb l’article 162 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i amb el Capítol 2 del Títol II
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, és el següent:
-

Aprovació inicial del ple.

-

Informació pública mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de 30 dies, per a la formulació
de reclamacions i al·legacions.

-

Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.

-

Publicació íntegra del text del reglament en el Butlletí Oficial de la Província
i de referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
tauler d’anuncis de la corporació.

2. Òrgan competent per l’aprovació inicial del reglament. D’acord amb els
articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya i 63.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, l’òrgan competent per l’aprovació
inicial i, si escau la definitiva, del reglament és el ple de la corporació.
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ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de recollida de
residus municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa,
adjudicada a favor de l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., en el sentit de suprimir de la prestació concessional els
serveis consistents en la recollida i trasllat d’animals de companyia abandonats
(secció 2a del capítol IV del text refós del plec de clàusules que regula la
concessió).
La modificació aprovada té incidència en el règim econòmic de la concessió, ja
que implica una reducció del cànon a origen de 13.521,28 € (inclòs l’IVA).
SEGON. Establir que la modificació de la concessió aprovada en el punt
anterior d'aquest acord es farà efectiva en la data que consti a la resolució de
l'alcalde president en què s'adjudiqui el nou contracte de serveis de recollida i
trasllat d'animals de companyia abandonats. Fins a l'esmentat moment, els
serveis objecte de supressió se seguiran prestant d'acord amb el règim existent
en l'actualitat.
TERCER. Facultar l'alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.”
El senyor Irujo i Fatuarte explica que amb aquest dictamen es pretén suprimir
la prestació del servei de recollida d’animals de companyia abandonats a la via
pública de l’actual adjudicació que té concedida la societat Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A.. respecte a la concessió administrativa del
servei de recollida de residus municipals.
Recorda que l’any 1993 es va afegir a la concessió administrativa del servei de
recollida de residus municipals el de recollida d’animals abandonats i que els
serveis tècnics municipals han cregut oportú que, per la diferent dimensió que
té aquest servei, i tenint en compte que està gestionat per diferents àrees de
l’Ajuntament, és convenient suprimir aquest aspecte, ja que el servei de
recollida de residus té poc a veure amb el de recollida d’animals, que correspon
a un programa de zoonosi que controla i segueix la Unitat de Salut.
Diu que, per això, es proposa aquesta supressió del contracte de la recollida de
residus, i que mentrestant l’empresa adjudicatària continuarà efectuant la
recollida d’animals, fins que aquest servei sigui adjudicat a una nova societat
mercantil.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.1.4 APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE DE
LICITADORS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’11 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
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servei definit va ser lleugerament reduït aprofitant la modificació introduïda en
el moment de la pròrroga de la concessió.
La modificació proposada té incidència en el règim econòmic de la concessió,
ja que implica una reducció del cànon a origen de 13.521,28 € (inclòs l’IVA), de
conformitat amb l’informe abans indicat.
IV. Mitjançant proveïment de l'alcalde president de referència registre de sortida
46376/24.10.2002, s'ha complimentat el tràmit d'audiència al concessionari que
prescriu l'article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, de conformitat amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
V. La concessionària, mitjançant escrit de referència registre d'entrada
34868/05.11.2002, ha manifestat que accepta la modificació del contracte que
proposa l'Ajuntament.
VI. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data
6 de novembre de 2002, en relació amb la modificació indicada.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable. L’Ajuntament té la potestat d’ordenar
discrecionalment les modificacions del servei que aconselli l’interès públic i,
entre altres, la variació en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les
prestacions en què el servei consisteixi, de conformitat amb la clàusula 84a,
apartat 1 del plec regulador de la concessió, en concordança amb els articles
127 del Reglament de serveis de les de les corporacions locals de 17 de juny
de 1955 i 248 lletra a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2. Tramitació. De conformitat amb l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, la tramitació de l’expedient de
modificació del contracte ha de seguir la tramitació següent:
- Audiència prèvia al contractista.
- Informe del secretari i l’interventor de la corporació.
- Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora si l’import de la
modificació del contracte excedeix el 20% del preu del contracte i aquest
és superior a 6.010.121,04 €, supòsit que en aquest cas no es dóna.
- Formalització de la modificació en document administratiu.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord de modificació
és el ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de
conformitat amb l’article 265.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril.
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l'adopció del següent
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perfecte estat i que s’utilitzarà com a camió de reserva per als serveis que
funcionen de nit, en cas de possible avaria.
Així mateix, explica que també es compensa amb la compra d’una sèrie de
contenidors de càrrega lateral.
Finalment, esmenta que una part dels contenidors vells de 1.100 litres que
estaven distribuïts per tota la ciutat es queden de reserva per cobrir les
substitucions en les zones de la ciutat, com són ara els polígons industrials, on
encara hi ha instal.lats contenidors d’aquesta capacitat. Diu que una altra part
d’aquests contenidors se cediran a altres ajuntaments de la comarca que els
han demanat.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu a aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.1.3 MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
DEL MUNICIPI DE MANRESA, PER SUPRESSIÓ DE LES PRESTACIONS
RELATIVES A LA RECOLLIDA I TRASLLAT D’ANIMALS DE COMPANYIA
ABANDONATS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 6 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de desembre de
1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de
recollida de residus municipals i neteja de la via pública del municipi de
Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.
II. El ple de la corporació, en sessió del dia 27 de juny de 2001, va adoptar
l'acord de prorrogar la concessió esmentada a l'antecedent anterior. La
pròrroga de la concessió es va fer per un termini de 8 anys, compresos entre
els dies 1 de juliol de 2001 i 30 de juny de 2009 (ambdós inclosos), de
conformitat amb la clàusula 4a del plec que regulava aquesta concessió
aprovat pel ple de la corporació en sessió del dia 28 de setembre de 1992.
III. Els serveis tècnics municipals han emès un informe en data 7 d’octubre de
2002, en el qual proposen la modificació de l’esmentada concessió, en el sentit
de suprimir de la prestació els serveis consistents en la recollida i trasllat
d’animals de companyia abandonats.
La prestació de serveis relacionats amb la recollida i trasllat d'animals de
companyia abandonats va ser introduïda en l'esmentada concessió mitjançant
una modificació aprovada pel ple de la corporació el dia 16 de març de 1993 i
posteriorment modificada en data 16 de setembre de setembre de 1996. El
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QUART. Aprovar la relació i valoració dels béns que no reverteixen a
l'Ajuntament de Manresa perquè FOMENTO DE CONSTRUCCIÓNES Y
CONTRATAS, S.A. adquireix:
Tipus
Camió RC 23 m3
Camió RC 23 m3
Camió RC 7 m3
Baldejadora

Marca
RENAULT
RENAULT
RENAULT
SMV

Model
G-220.20 23 m3
G-220.20 23 m3
M 160 12 C 7m3
LADY 15 RIEGO

N bastidor
VF6BA02A000018005
VF6BA02A000018006
VF640ABE000005626
16143

Escombradora

BUCHER

CITY CAT 1,7 m3

09215

Motocarro
413 cont. 1100 l

APE

TPM P703

ATM 3T 501890

Matrícula
B-1631-OF
B-1634-OF
B-7596-OC
B-56544VE
B-56118VE
B-5668-NX

Valoració (€)
35.888
35.988
0
0
25.871
252
826

CINQUÈ. Acceptar la proposta formulada per la concessionària que consisteix
en compensar l'import que ha satisfer per l'adquisició dels béns indicats al punt
anterior d'aquest acord, amb el cost que tindrà l'adquisició d'una nova
carrosseria de 10'5 m3 muntada sobre el bastidor del rentacontenidors
matrícula B-0952-NZ (que es manté adscrit al servei) i la incorporació de 42
nous contenidors de càrrega lateral (que tenen un cost de 47.403 €).
SISÈ. Fer constar que la resta de contenidors de 1.100 litres (446 unitats),
igualment revertiran a l'Ajuntament de Manresa, però donat el seu escàs valor,
en el moment en què es formalitzi l'acta de cessió es procedirà a declarar-los
béns no utilitzables i si escau, donada l'existència de sol·licituds per part
d'altres administracions locals, es procedirà a formalitzar els oportuns convenis
de cessió.
SETÈ. Facultar l'alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.”
La senyora Selga i Brunet exposa que els acords que es proposen per a la
seva aprovació pel Ple representen la regulació de la situació de tota la
maquinària adscrita al servei de recollida d’escombraries i neteja viària, que va
finalitzar en el moment de la pròrroga, perquè ja s’havien amortitzat tots els
camions i el material.
Explica que, per una banda, es fa un acord a vàries bandes en el sentit que hi
ha una sèrie de material que encara és apte i s’ha adscrit al servei actual, és a
dir, està en funcionament per part dels serveis de recollida i neteja; i que, per
una altra banda, hi ha tot un seguit de material que no està adscrit al servei,
però que es considera que encara pot ser útil per a altres serveis de
l’Ajuntament. Per això la titularitat d’aquest material es traspassa a aquesta
Administració.
Afegeix que hi ha un tercer bloc de maquinària que ja no és necessària per a
l’Ajuntament, però que té encara un valor de mercat, i que, segons una clàusula
del plec de clàusules, aquest preu s’ha valorat econòmicament i representa que
l’adjudicatària de la concessió adquireix aquest material a l’Ajuntament de
Manresa.
Diu que el valor que té aquest material es compensarà amb el cost que tindrà
l’adquisició d’una nova carrosseria per a un rentacontenidors, que està en
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Baldejadora
Escombradora
Escombradora gran
Motocarro
Motocarro
Furg. caixa oberta
Furgoneta mixta
Furgoneta mixta
Furgó tancat
Camió amb gàbies
1009 cont. de 1100 l.

SMV
BUCHER
RAVO
APE
APE
RENAULT
RENAULT
RENAULT
NISSAN
NISSAN

LADY 15 RIEGO
CITY CAT 1,7 m3
RAVO 4000 4m3
TPM P703
TPM P703
EXPRESS 1.9 D
EXPRESS 1.6 D
EXPRESS 1.6 D
TRADE (HIDRO)
TRADE gabia

16143
09215
13349216059
ATM 3T 501841
ATM 3T 501890
VS5F40N0507391792
VS5F40405MX003599
VS5F40405MX003618
VSKKF1107NA719793
VSKKE1111PA722543

B-56544-VE
B-56118-VE
B-56820-VE
B-5669-NX
B-5668-NX
B-1944-NX
B-4744-NW
B-4743-NW
B-2342-NX
B-1525-OG

19-07-93
26-02-93
17-11-93
12-02-93
12-02-93
02-02-93
07-01-93
07-01-93
03-02-93
12-07-93

SEGON. Mantenir adscrits a la prestació del servei de recollida de residus
municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa, els béns que
s'indiquen a continuació:
Tipus
Camió RC 23 m3
Camió RC 20 m3
Camió RC 20 m3
Rentacontenidors (*)
150 cont. 1100 l (**)

Marca
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

Model
G-220.20 23 m3
G-220.20 Mun 20 m3
G-220.20 Mun 20 m3
M 160 13-C

N bastidor
VF6BA02A000018007
VF6BA02A000017958
VF6BA02A000017957
VF640ABE000005035

Matrícula
B-1635-OF
B-0375-OC
B-0425-OC
B-0952-NZ

Data
matricul.
21-06-93
04-05-93
04-05-93
22-03-93

(*) Aquest vehicle es carrossarà de nou i esdevindrà un recol·lector de 10,5 m3
que funcionarà com a reserva dels dos vehicles nous. El pressupost per a
aquesta transformació és de 51.422 €.
(**) Aquests contenidors funcionaran com a reserva dels contenidors de 1.100
litres que es mantenen per prestar el servei de recollida de residus municipals
en els polígons industrials
En atenció a l'amortització total d'aquests béns, no es computarà cap tipus
d'import per aquest concepte en el pressupost d'explotació de la concessió.
TERCER. Aprovar la reversió a l'Ajuntament de Manresa dels béns fins ara
adscrits a la concessió que s'indiquen a continuació:
Tipus
Camió cisterna 5000 l
Camió caixa oberta
Motocarro
Furg. caixa oberta
Furgoneta mixta
Furgoneta mixta
Furgó tancat
Camió amb gàbies
Camió cisterna 8000 l
Escombradora gran

Marca
RENAULT
NISSAN
APE
RENAULT
RENAULT
RENAULT
NISSAN
NISSAN
RENAULT
RAVO

Model
M-160 12-C 5000 l
M 110.14 basculant
TPM P703
EXPRESS 1.9 D
EXPRESS 1.6 D
EXPRESS 1.6 D
TRADE (HIDRO)
TRADE gàbia
M-200 15-D 8000 l
RAVO 4000 4m3

N bastidor
VF640ABE000005627
VSKM1136GNB355114
ATM 3T 501841
VS5F40N0507391792
VS5F40405MX003599
VS5F40405MX003618
VSKKF1107NA719793
VSKKE1111PA722543
VF640ACB000002597
13349216059

Matrícula
B-1633-OF
B-8461-OF
B-5669-NX
B-1944-NX
B-4744-NW
B-4743-NW
B-2342-NX
B-1525-OG
B-1632-OF
B-56820-VE

Valoració
(€)
16.510
14.108
586
5.577
3.042
0
11.884
9.000
8.416
18.032

La concessionària, prèvia signatura de l'oportuna acta de cessió en el termini
màxim de 15 dies comptats des de la recepció de la notificació d'aquest acord,
tramitarà davant la Direcció provincial de Trànsit el canvi de titularitat d'aquests
vehicles a nom de l'Ajuntament de Manresa, assumint el cost de totes les
despeses que es puguin originar.
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Així mateix, proposa que l'import a satisfer per la concessionària per l'adquisició
d'una determinada part dels béns a revertir es compensi amb el cost que tindrà
l'adquisició d'una nova carrosseria de 10'5 m3 muntada sobre el bastidor del
rentacontenidors matrícula B-0952-NZ i la incorporació de 42 nous contenidors
de càrrega lateral, en el moment en què aquests béns s'adscriguin a la
concessió prorrogada mitjançant l'oportuna modificació del contracte.
VI. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data
6 de novembre de 2002, en relació amb l'expedient de reversió indicat.
Consideracions jurídiques
1. Previsions contractuals sobre la reversió. La clàusula 85 del plec de
clàusules administratives que regia la concessió en el moment d'atorgar-se,
establia que tot el material, maquinària i vehicles afectes a la concessió es
considerarien totalment amortitzats en finalitzar el termini concessional i, en
conseqüència, revertirien en la seva totalitat i de forma gratuïta a l'ens
concedent.
2. Conformitat del concessionari amb la relació de béns a revertir i la seva
valoració. El concessionari ha manifestat la seva conformitat en relació amb el
conjunt de béns que han de revertir i la valoració que s'ha efectuat dels
mateixos per part del cap de servei d'Obres i Manteniments, per la qual cosa
s'ha d'entendre com a realitzat el tràmit d'audiència previst a l'article 84 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord sobre la
reversió és el ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació,
de conformitat amb l’article 265.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril.
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar , en compliment del punt cinquè de l'acord adoptat pel ple de
la corporació en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2001, la relació de
béns adscrits a la concessió de recollida de residus municipals i neteja de la via
pública del municipi de Manresa, que en el moment de finalitzar el termini inicial
de l'esmentada concessió es trobaven totalment amortitzats. La relació és la
següent:
Tipus
Camió RC 23 m3
Camió RC 23 m3
Camió RC 23 m3
Camió RC 20 m3
Camió RC 20 m3
Camió RC 7 m3
Rentacontenidors
Camió cisterna 5000 l
Camió cisterna 8000 l
Camió caixa oberta

Marca
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
NISSAN

Model
G-220.20 23 m3
G-220.20 23 m3
G-220.20 23 m3
G-220.20 Mun 20 m3
G-220.20 Mun 20 m3
M 160 12 C 7m3
M 160 13-C
M-160 12-C 5000 l
M-200 15-D 8000 l
M 110.14 basculant

N bastidor
VF6BA02A000018005
VF6BA02A000018006
VF6BA02A000018007
VF6BA02A000017958
VF6BA02A000017957
VF640ABE000005626
VF640ABE000005035
VF640ABE000005627
VF640ACB000002597
VSKM1136GNB355114

Matrícula
B-1631-OF
B-1634-OF
B-1635-OF
B-0375-OC
B-0425-OC
B-7596-OC
B-0952-NZ
B-1633-OF
B-1632-OF
B-8461-OF

Data
matricul.
21-06-93
21-06-93
21-06-93
04-05-93
04-05-93
24-05-93
22-03-93
21-06-93
21-06-93
05-07-93

17

Sotmès el dictamen a votació, un cop corregida l’errada material exposada pel
senyor Fontdevila, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.2 REVERSIÓ DE BÉNS ADSCRITS A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA DE LA VIA
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 6 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de desembre de
1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de
recollida de residus municipals i neteja de la via pública del municipi de
Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.
II. L'Ajuntament de Manresa, en data 27 de juny de 2001 va adoptar l'acord de
prorrogar la concessió esmentada. La pròrroga de la concessió es va fer per un
termini de 8 anys, compresos entre els dies 1 de juliol de 2001 i 30 de juny de
2009 (ambdós inclosos), de conformitat amb la clàusula 4a del plec que
regulava aquesta concessió aprovat pel ple de la corporació en sessió del dia
28 de setembre de 1992.
En el mateix acord es va preveure la constitució d'una comissió tècnica
integrada per un representant del concessionari i pel cap de servei d’Obres i
Manteniments de l’Ajuntament de Manresa, encarregada de valorar i
determinar el material i maquinària que havia de revertir a l’Ajuntament un cop
esgotat el termini inicial de la concessió i el període transitori indicat al punt 4t
d’aquest acord, així com la possibilitat de recompra per part de la
concessionària de part o la totalitat d’aquest material, amb l’abonament del
preu corresponent.
III. El cap de servei d'Obres i Manteniments ha emès un informe en data 23
d'octubre de 2002, en el qual es valora el conjunt de material que ha de revertir.
IV. Mitjançant proveïment de l'alcalde president de referència registre de sortida
46427/25.10.2002, s'ha complimentat el tràmit d'audiència al concessionari que
prescriu l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
V. La concessionària, mitjançant escrit de referència registre d'entrada
34867/05.11.2002, ha manifestat la seva conformitat a l'informe emès en data
23 d'octubre de 2002 pel cap de servei d'Obres i Manteniments, el qual recull,
entre altres aspectes, la valoració del conjunt de material que ha de revertir i el
seu destí futur.
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Setè.

Durant tot el període d’execució de les obres, en el rètol d’obra i en tot el material que pugui
utilitzar-se per a divulgar-les, hi constarà la participació de totes les parts signants d’aquest
conveni a través dels corresponents anagrames.

Vuitè.

El Bisbat de Vic haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida pel òrgans de control
de l’Administració, d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions.
Als efectes de poder fer un adequat seguiment de les actuacions, l'Ajuntament de Manresa
nomenarà un interlocutor amb el Bisbat, essent el Regidor de Cultura qui desenvolupi aquestes
funcions.

Novè.

La vigència d’aquest conveni serà fins el 31 de desembre de 2004.

ANNEX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consolidació estructura i nova coberta ...........................
Restauració façanes .......................................................
Restauració vitralls i finestrals ........................................
Reconstrucció mur perimetral i passarel·la .....................
Fase 1ª. Claustre, sala volta i passadís ..........................
Seguretat església ..........................................................
Fase primera dinamització Seu .......................................
Mobiliari i complements ...................................................
Sala polivalent .................................................................

360.607,26 eur.
787.097,71 eur.
184.453,68 eur.
15.025,30 eur.
36.060,73 eur.
7.701,67 eur.
24.040,48 eur.
12.020,24 eur.
27.442,22 eur.
1.454.449,29 eur.

El senyor Fontdevila i Subirana manifesta que farà una explicació breu del
dictamen, perquè no voldria que aquest tema esdevingués un clàssic dels plens
de l’Ajuntament de Manresa.
Recorda que, des de la darrera vegada que es va aprovar un conveni a cinc
bandes, que finalment no arribarà a bon port, perquè no se signarà, l’Ajuntament
ha promogut, d’acord amb la resta d’Administracions i el Bisbat de Vic, els acords
bilaterals, com el que avui es porta a aprovació.
Diu que entre l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, talment ho faran el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o bé la Diputació de
Barcelona, pressuposa unes aportacions totals de 300.000 euros en la
rehabilitació i consolidació, així com el projecte del Pla director, que preveu per a
la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa.
Afegeix que en el cas de l’Ajuntament de Manresa, com que té manllevats els
bancs, en forma de crèdit, préstecs als anys 2000, 2001 i 2002, hi hauria una
primera aportació d’un total de 204.000 euros i es deixaria per als dos propers
anys 2003 i 2004 un total de 48.000 euros anyals.
Acaba comunicant l’existència d’un error material en el primer paràgraf de la part
expositiva de la minuta del conveni, en el sentit que, on diu “... coneguda també
per Santa Maria de la Seu, és el document més representatiu...” ha de dir “...
coneguda també per Santa Maria de la Seu, és el monument més
representatiu...” .
Finalment demana el vot afirmatiu dels membres presents a l’aprovació d’aquest
conveni de col·laboració per a la restauració de la Seu de Manresa.
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Atès el caràcter voluntari i base negocial dels convenis de col·laboració, els
quals, per la comuna voluntat de les parts que hi intervenen, poden cessar en
la seva vigència o modificar-se en el seu contingut substancial o formal.
Vist l’informe emès en data 6 de novembre de 2002 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 la minuta del nou text de conveni de col·laboració a signar
entre l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, per a la realització d’unes
obres de restauració a l’església de Santa Maria de l’Alba (la Seu).
SEGON.- Deixar sense efectes l'acord plenari de data 16 de setembre de 2002,
pel qual s’aprovava la minuta del text de conveni de col·laboració a signar entre
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i
el Bisbat de Vic, per a la realització d’unes obres de restauració a l’església de
Santa Maria de l’Alba (la Seu).
TERCER.- Facultar el Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde president, per la signatura
de tota la documentació relacionada amb aquest conveni.”
Annex
PACTES:
Primer.

Que és voluntat de totes les parts dur a terme les obres de restauració de l’església de Santa
Maria de la Seu segons el projecte redactat per l’arquitecte senyor Francisco Asarta.
Les parts donen la seva conformitat a les obres que s’han de realitzar i que es detallen a
l’ANNEX i se sotmetran a les aprovacions establertes a la Llei del Patrimoni Cultural Català.

Segon.

L’execució de les obres de restauració té un cost global d’UN MILIÓ QUATRE-CENTS
CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS I VINT-I-SIS
CÈNTIMS (1.454.449,26 euros) que es detalla a l’ANNEX.

Tercer.

L'Ajuntament de Manresa realitzarà les següents aportacions que es destinaran a finançar les
obres previstes al Pla Director d'Obres per a l’església de Santa Maria de la Seu, formulant-se
amb el següent calendari:

Ajuntament
Manresa

2002

2003

2004

TOTAL

204.344,12 eur.

48.080,97 eur.

48.080,97 eur.

300.506,06 eur.

Quart.

El Bisbat de Vic manifesta que ostenta la disponibilitat jurídica de l’immoble i serà l’encarregat
de fer la contractació de les obres a fi de coordinar les aportacions de totes les parts.

Cinquè.

L’Ajuntament de Manresa transferirà al Bisbat de Vic les quantitats assenyalades al pacte
tercer, prèvia presentació de les certificacions d’obres, degudament conformades i aprovades
per l’òrgan competent del Bisbat de Vic.

Sisè.

L’Ajuntament de Manresa reconeixerà els beneficis fiscals previstos a l'article 59 de la llei
9/1993, de 30 de setembre, relatius a béns d'interès nacional per a la realització de les obres
de conservació, millora i rehabilitació.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI DE 16 DE SETEMBRE DE
2002 SOBRE APROVACIÓ DE MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ
I APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL NOU TEXT DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL
BISBAT DE VIC, PER A LA REALITZACIÓ D’UNES OBRES DE
RESTAURACIÓ A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE L’ALBA (LA SEU).

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 6 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que, des de l’any 2000, l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de
Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i el Bisbat de Vic estan desenvolupant un
treball conjunt de restauració a l’església col·legiata basílica de Santa Maria,
coneguda també per Santa Maria de l’Alba i, popularment, per la Seu.
Atès que aquest treball de restauració requereix de l’aportació, per les parts
esmentades, d’una inversió que, en un principi, es pretenia instrumentar a
través de la institució jurídica del conveni de col·laboració entre totes les parts.
Atès el conveni aprovat per Decret d’Alcaldia de data 20 de juliol de 2001,
ratificat per acord de Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 17 de setembre
de 2001 i rectificat en la traducció literal en llengua castellana del seu Pacte
Cinquè, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2001, ratificat
per acord Plenari de data 15 d’octubre de 2001.
Atès que l’esmentat conveni no s’arribà a signar, i, per tant, es féu impossible el
compliment de les previsions relatives al seu primer exercici d’aplicació
corresponent a l'any 2001.
Atès que, en data 16 de setembre de 2002, el Ple de la corporació va aprovar
un nou text de minuta de conveni de col·laboració a signar entre totes les parts
per a la realització de les obres.
Atès que l’esmentat conveni tampoc no s’arribà a signar, en no posar-se
finalment d’acord totes les parts a signar.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de reconduir els compromisos als
exercicis pressupostaris que es relacionen al text de la minuta de conveni que
s’adjunta, el qual coincideix plenament, en el seu objecte, amb l'anterior.

13

149/1988, de 2 d’abril sobre modificació i implantació de tarifes de béns i
serveis en règim d’autorització o comunicació prèvies.
Vist l’estudi econòmic presentat pel sol·licitant.
Vist l’informe econòmic emès per la Cap de Secció d'Hisenda.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació d’adopció dels següents
ACORDS
Primer: Informar en part favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del
servei públic d’auto-taxis de la ciutat de Manresa presentada pel Sr. JOAN
OLIVA MARCÉ en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI
MANRESA, i proposar el règim tarifari següent, a aplicar a partir de l'1 de gener
de 2003:

Baixa de bandera
Quilòmetre recorregut
Hora d’espera

Tarifa 1

Tarifa 2

1,75 €
0,80 €

1,40 €
0,70 €
12,40 €

Suplements
Recollida a domicili
Maletes
Animals domèstics
Sortida d’estacions
Serveis especials: casaments, funerals (inclou dues
hores d'espera)
Gossos guia, cotxets de nen i cadires de rodes són gratuïts

1,10 €
0,70 €
0,85 €
0,70 €
42,20 €

Tarifa 1: Aplicable els caps de setmana, dies festius i laborables de 22 h a 6 h.
Tarifa 2: Aplicable els laborables de 6 h a 22 h.
Segon: Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de
revisió de les tarifes, a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de
la sol·licitud esmentada.”
El senyor Canongia i Gerona explica que amb aquest dictamen es dóna
resposta a la sol.licitud de l’Associació Ràdio Taxi Manresa per a la revisió de
les tarifes del servei.
Diu que consta en el dictamen un llistat de preus al que s’ha aplicat un augment
respecte a l’exercici anterior del 3,5 per 100, que és el fruit que ha donat
l’informe econòmic emès pel cap de secció d’Hisenda.
Afegeix que el pas següent és traslladar aquest acord a la Junta de Preus de
Catalunya perquè li doni validesa o el rectifiqui, en el seu cas, tant a l’alça com
a la baixa.
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PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 36/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 36/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.732.811,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.320.035,54

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.322.021,26

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

13.012.275,31

Capítol 4.- Transferències

3.703.407,05

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.887.888,05

Capítol 8.- Actius financers

13.833.443,68
3.732.914,34
36.061,00

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

Capítol 9.- Passius financers

11.373.716,07

TOTAL .....................................................................

66.464.582,99

TOTAL ...................………...........................................

66.464.582,99

L’assumpte inclòs en l’ordre del dia amb el número 3.2.1 i la pregunta presentada
pel GMPP sobre els recursos econòmics que destina l’Ajuntament de Manresa a
diverses polítiques queden retirats de la sessió per decisió de l’alcalde, d’acord
amb el que preveu l’article 56.a) del Reglament Orgànic Municipal, prèvia
consulta amb el GMPP, pel que fa a la pregunta.
A continuació, l’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc del punt
6.1.3 de l’ordre del dia, donada la presència al Saló de Sessions de persones
interessades en aquest tema.
No havent-hi cap objecció pels membres del Ple, s’altera l’ordre de tractament
dels assumptes inclosos a l’Ordre del dia i es passa a l’examen i consideració
del punt 6.1.3, conclòs el qual es reprendrà l’ordre establert.
6.1.3 APROVACIÓ DE L’INFORME SOBRE LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL
SERVEI PÚBLIC D’AUTOTAXIS DE LA CIUTAT DE MANRESA,
PRESENTADA PEL SENYOR JOAN OLIVA MARCÉ, EN NOM
DE
L’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 31
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic d’auto-taxis de la ciutat
de Manresa, presentada pel Sr. JOAN OLIVA MARCÉ, en nom i representació
de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA.
Atès el que disposen els articles 251, 297 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i 22 i 23 del Reglament nacional de serveis
urbans i interurbans de transport en automòbils lleugers i 2 i 3 del Decret
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2.13

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 30 D’OCTUBRE DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
36/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 36/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides, de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, se'n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que es celebri, a l'empara del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 36/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
121.0.224
121.0.227.07
121.0.121
121.0.626
121.0.220.01
322.4.131
322.4.160.00

Denominació

Crèdit
actual
117.147,00

Administració General.- Primes
d'assegurances
Administració General.- Altres

322.4.226
322.1.131

Tallers d'ocupació.- Laboral eventual

541.0.489

Suport i extensió universitària.- Altres
transferències
Suport i extensió universitària.-A emrpeses
públiques i altres ens públics
Seguretat.- Dietes

541.0.454
222.0.230
222.0.623
222.0.220

Seguretat.- Maquinària, instal.lacions
utillatge
Seguretat.- Material d'oficina

222.0.221

Seguretat.- Subministraments

222.0.214

Seguretat.- Material de transport

180,00

10.815,00

Administració
General.Retribucions 885.953,83
complementaries
Administració General.- Equips processos
55.170,00
informació
Administració General.- Premsa, revistes, 17.197,00
llibres i altres
Programes formació.- Laboral eventual
37.745,00
Programes formació.- Seguretat Social.Personal laboral
Escola Taller.- Seuretat Social.- Personal
laboral
Programes de formació.- Despeses diverses

322.2.160.00

Augment

Crèdit
Causes
definitiu
117.327,00 Assegurança instruments Conservatori
Musica.
180,00 10.635,00 Per atendre partida 121.0.224

7.000,00

9.000,00 876.953,83 Per
atendre
partides
121.0.220.01
62.170,00 Adquirir material informàtic

2.000,00

19.197,00 Adquirir material informàtic

121.0.626

7.160,00

44.905,00 Contractació monitors mòduls Aula Jove

14.695,00

2.455,00

17.150,00 Cost seguretat social monitors Aula Jove

47.705,00

32,00

35.834,00

43.774,00

28.963,00 Consignació sobrant

2.776,00 226.139,00 Consignació sobrant
1.000,00

11.000,00

1.000,00

6.282,00

2.000,00

10.000,00

1.300,00

8.236,00

700,00

1.412,00
19.600,00

i

47.737,00 Cost seguretat social alumne ET Can Font
6.871,00

228.915,00

i

Baixa

4.282,00 Per atendre partida 222.0.623 i 222.0.220
11.300,00 Consignació insuficient
8.936,00 Consignació insuficient

1.000,00
1.000,00

22.827,00

44.774,00 Atorgar subvenció CTB Programes
universitaris
10.000,00 Per atendre partida 541.0.489

412,00 Per atendre partida 222.0.214
20.600,00 Consignació insuficient

22.827,00
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TERCER.- Del present Decret, se'n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que es celebri, a l'empara del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 35/2002
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Denominació

Crèdit
actual
6.701,00

Augment

Baixa

Seguretat.- Locomoció

222.0.226

Seguretat.- Despeses diverses

444.0.226

Medi Ambient.- Despeses diverses

444.0.210

5.400,00

3.042,00

2.358,00 Per atendre partida 444.0.226

7.543,00

1.400,00

6.143,00 Per atendre partida 452.3.213

453.0.213

Medi Ambient.- Infraestructura i bens
naturals
C.Cívics/S.Ciutat/Teatre
Conservatori.Despeses diverses
C.Cívics/S.Ciutat/Teatre
Conservatori.Maquinar.instal.lacions i utillatge
Museus.- Maquinària, instal. I utillatge

453.0.212

Museus.- Edificis i altres construccions

3.900,00

500,00

322.0.224

Serveis d'ocupació.Estructura General.Primes d'assegurances
Tallers d'ocupació.- Laboral eventual

310,00

3.145,00

452.3.226
452.3.213

322.1.131
622.3.623
622.3.226
721.0.221
721.0.222
721.0.227.00
721.0.626
721.0.226

3.000,00

Crèdit
Causes
definitiu
3.701,00 Per atendre partida 222.0.226

222.0.231

7.942,00

3.000,00

46.821,78

3.042,00

8.000,00

9.400,00 Consignació insuficient
500,00

1.275,00
85.450,69

49.863,78 Consignació insuficient

1.400,00

2.100,00

232.060,00

Fires i promoció del comerç.- Maquinària,
instal.lacions i utillatge
Fires i promoció del comerç.- Despeses
diverses
Desenvolupament empresarial.Subministraments
Desenvolupament empresarial.Comunicacions
Desenvolupament empresarial.- Neteja i
higiene
Desenvolupament empresarial.- Equips per
a processos d'informació
Desenvolupament empresarial.- Despeses
diverses

10.942,00 Consignació insuficient

1.600,00 Per atendre partida 453.0.212
4.400,00 Consignació insuficient

3.455,00 Per atendre despeses de primes
d'assegurances
3.145,00 228.915,00 Per atendre partida 322.0.224
1.275,00

1.275,00

0,00 Per atendre partida 622.3.226
86.725,69 Per atendre despeses programes comerç

3.005,00

3.005,00

0,00 Per atendre partides 721.0.626 i 721.0.226

9.015,00

7.930,00

1.085,00 Per atendre partides 721.0.626 i 721.0.226

2.100,00

2.100,00

3.203,00

3.500,00

14.424,00

9.535,00

25.397,00

0,00 Per atendre partides 721.0.626 i 721.0.226
6.703,00 Adquisició equipament informàtic CEDEM.
23.959,00 Per atendre despeses programes
d'indústria.

25.397,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 35/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 35/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.734.940,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.326.206,54

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.322.021,26

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

13.012.275,31

Capítol 4.- Transferències

3.703.407,05

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.887.888,05

Capítol 8.- Actius financers

13.825.143,68
3.732.914,34
36.061,00

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

Capítol 9.- Passius financers

11.373.716,07

TOTAL .....................................................................

66.464.582,99

TOTAL ...................………...........................................

66.464.582,99
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2.11

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 23 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL DIA 17-7-02
PER LA SECCIÓ SETENA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPREM, QUE DECLARA NO DONAR
LLOC AL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT PER AQUEST
AJUNTAMENT, CONTRA INTERLOCUTÒRIA DICTADA EN PEÇA
SEPARADA DE SUSPENSIÓ DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 245/99 INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A
CATALUNYA CONTRA L’ACORD PLENARI RELATIU A LA JORNADA DE
35 HORES.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 17 de
juliol de 2002 per la Secció Setena de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Suprem, que declara no donar lloc al recurs de cassació interposat per
aquest Ajuntament, contra la Interlocutòria dictada per la Secció Cinquena de la
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de data 11-05-99, dictada en la peça separada de suspensió del
recurs contenciós-administratiu núm. 245/99 interposat per la DELEGACIÓ
DEL GOVERN A CATALUNYA contra l'acord plenari del dia 21-12-1998, sobre
condicions econòmiques, socials i de treball del personal funcionari, relatiu a la
jornada simplificada de 35 hores, amb expressa imposició de les costes a
l’Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 103 i següents de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
B)

HISENDA

2.12

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 22 D’OCTUBRE DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
35/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 35/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides, de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 Euros, l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
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“Primer.- EXECUTAR la Interlocutòria dictada el dia 11 d’octubre de 2002, pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, que decreta la
suspensió de l’acte administratiu impugnat en el recurs contenciós administratiu
núm. 309/2002-4 interposat per l’associació AMICS DEL MARROC, contra la
resolució de l’Alcalde del dia 10 de juny de 2002, que ordenava el cessament i
clausura de l’activitat de bar en la seva seu social, situada al carrer Santa
Llúcia núm. 26 bx de Manresa.
Segon.- INTERPOSAR recurs d’apel·lació davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’Acte judicial
esmentat anteriorment, i subsidiàriament, en el cas que no fos admès, recurs de
queixa, segons disposa l’article 85.2 de la Llei Jurisdiccional
Tercer.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora
de la defensa jurídica en el recurs d’apel·lació o queixa de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.10

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 22 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL DIA 2-7-02
PER LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE ESTIMA
PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2462/97
INTERPOSAT PEL SR. JAUME GRAU PRAT I ALTRE, CONTRA
DENEGACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 2 de juliol
de 2002 per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima parcialment el recurs
contenciós-administratiu núm. 2.462/97 interposat pel Sr. JAUME GRAU PRAT
i altre, contra la denegació presumpta de la reclamació efectuada el dia 9 d’abril
de 1997, sobre l’expedient núm. 7078 en reclamació de responsabilitat
patrimonial per un import de 112.335’-ptes, condemnant a l’Ajuntament de
Manresa a abonar la quantitat de 31.667’-ptes equivalents a 190,32 € més els
interessos legals des de la data de la reclamació, en compliment del que
disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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contribucions especials per a l’execució de les obres del “Projecte de
remodelació de la Plaça Anselm Clavé i del c/ Urgell” de Manresa.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.8

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE
NOVEMBRE DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER CAWEMA. SL, CONTRA
LA SENTÈNCIA DE 16-9-02 QUE DESESTIMAVA EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 441/2002-J, EN RELACIÓ AMB L’EXPEDIENT DE
CONSTRENYIMENT A08482408/05.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat per CAWEMA, S.L., contra la sentència dictada en data
16-09-02, que desestimava el recurs contenciós-administratiu núm. 441/2001-J
seguit contra el decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data
09-03-01, el qual tenia per desistit a l’actor en la seva petició de nul·litat de les
actuacions referents a l’expedient de constrenyiment núm. A08482408/05, per
no haver acreditat la representació de l’esmentada societat, davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat
a l'acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs d’apel·lació de referència.
3r.-DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
A.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.9

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 22 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA EL DIA
11-10-02 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE
BARCELONA,
QUE
DECRETA
LA
SUSPENSIÓ
DE
L’ACTE
ADMINISTRATIU IMPUGNAT EN EL RECURS 309/2002-4 INTERPOSAT
PER L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL MARROC, CONTRA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDE QUE ORDENAVA EL CESSAMENT I CLAUSURA DE
L’ACTIVITAT DE BAR AL CARRER SANTA LLÚCIA, NÚM. 26, BX, DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
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2.6

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 15 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PEL SR. LLUÍS MARTÍ SANÉS
CONTRA LA INTERLOCUTÒRIA DE 4-7-02 QUE DECLARAVA LA
INADMISSIÓ DEL RECURS DE L’AUTOR PER HAVER-SE INTERPOSAT
FORA DE TERMINI, EN RELACIÓ AMB L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS
CARRERS BALMES I GUIFRÉ EL PILÓS.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat pel Sr. LLUÍS MARTÍ SANÉS contra la Interlocutòria de
04-07-02, que declarava la inadmissió del recurs de l’actor, per haver-se
interposat fora de termini el recurs contenciós-administratiu núm. 277/2001-B
seguit contra l’acord plenari de data 17-07-00, que aprovà definitivament
l’expedient d’aprovació de les contribucions especials del projecte
d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, així com contra el Decret
del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data 26-03-01, relatiu a les
liquidacions de la quota provisional en concepte de contribucions especials,
davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat
a l'acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs d’apel·lació de referència.
3r.-DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.7

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 245/2002-F INTERPOSAT
PER LA SRA. MA. PILAR PASTOR CAMPOY CONTRA L’ACORD PLENARI
DE 21-1-02, QUE DESESTIMAVA ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ
INTERPOSATS CONTRA LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER AL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA ANSELM CLAVÉ I
DEL CARRER URGELL.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquesta Administració en la
primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència
favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que
es va seguir davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona,
amb el número 245/2002-F interposat per la Sra. Mª PILAR PASTOR CAMPOY
contra l’acord plenari de data 21-01-02, desestimatori dels recursos de
reposició interposats contra la imposició, ordenació i liquidació de les
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada a la Secció Segona 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 ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu 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.”
2.5

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 14 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 158/2002-C INTERPOSAT
PER LA SRA. RAMONA TORRENTS CAMPRUBÍ, CONTRA L’ACORD
PLENARI DE 21-1-02 QUE APROVÀ L’EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA PROJECTE DE
REMODELACIÓ DEL C/ CARRASCO I FORMIGUERA, ENTRE GINJOLER I
PRIMER DE MAIG.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquesta Administració en la
primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència
favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que
es va seguir amb el número 158/2002-C davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 4 de Barcelona, interposat per la Sra. RAMONA
TORRENTS CAMPRUBÍ i altres contra l’acord plenari de data 21-01-02 que
aprovà l’expedient de contribucions especials per a l’execució de l’obra
anomenada “Projecte de remodelació del c/ Carrasco i Formiguera, entre
Ginjoler i Primer de Maig”.
2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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A)

ASSUMPTES CONTENCIOSOS

A.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS

2.3

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 22 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER JUAN RIBALTA SERRA
CONTRA LA INTERLOCUTÒRIA DE 27 DE JULIOL DE 2002. QUE VA
DENEGAR LA SOL.LICITUD DE MESURA CAUTELAR CONSISTENT EN
L’ACTE ADMINISTRATIU QUE ORDENAVA EL CESSAMENT I CLAUSURA
DE L’ACTIVITAT DE TALLER MECÀNIC AL CARRER PINTOR MORELL,
NÚM. 12, BAIXOS.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat per JUAN RIBALTA SERRA, contra la Interlocutòria de
27 de juliol de 2002, que va denegar la sol.licitud de mesura cautelar consistent
en la suspensió de l’acte administratiu que ordenava el cessament i clausura de
l’activitat de taller mecànic al c/ Pintor Morell núm. 12 baixos, davant la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Segon.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat
a l'acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs d’apel·lació de referència.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.4

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 24 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1114/2002 INTERPOSAT
PER LA SRA. MACARIA CANO VILLAGRA, CONTRA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDE DE 27-3-2002, QUE DESESTIMAVA LA RECLAMACIÓ DE
L’ACTORA PER LESIONS DEGUDES A UNA CAIGUDA A LA RAMPA
D’ACCÉS AL PÀRQUING DE PUIGMERCADAL.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria 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 1114/2002
interposat per la Sra. MACARIA CANO VILLAGRA, contra la resolució de
l’Alcalde-President de data 27-03-02, desestimatòria de la reclamació de
l’actora per lesions degudes a una caiguda a la rampa d’accés per a vianants
des del pàrking al mercat Puigmercadal de Manresa, davant la Secció Segona
de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en qualitat de part demandada.
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ABSENTS
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Josep Vives i Portell
Sra. Carina Rius i Díaz
El president obre la sessió a les 20 hores i 15 minuts, i, un cop comprovat el
quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot
seguit al tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que
s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les
actes de la sessió ordinària celebrada el 21 d’octubre del 2002 i de la sessió
extraordinària i urgent celebrada el 31 d’octubre del 2002, que s’han lliurat als
regidors, 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 dues actes esmentades queden aprovades per
unanimitat dels 22 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 42, 43, 44 I 45
CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 I 28 D’OCTUBRE I 4 DE NOVEMBRE
DEL 2002, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Comissió de Govern en les seves sessions núm. 42, 43, 44 i 45 corresponents
als dies 14, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre del 2002, respectivament, pel
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus
dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i
els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’alcaldepresident i els regidors delegats, des de l’anterior donació de compte, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2.568/86, de 28 de novembre.
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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 18 de
novembre del 2002. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 11 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
José Luis Irujo i Fatuarte
Josep Ramon Mora i Villamate
Francesc Caballo i Molina
Ignasi Perramon i Carrió

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

Montserrat Pons i Vallès
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Antoni Llobet i Mercadé
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Rosa Maria Carné i Barnaus
Xavier Javaloyes i Vilalta

Secretari general
Sr.

Manuel Paz Taboada

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

