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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de gener de 
2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la 
sessió número 1 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
 
ASSISTENTS 

 
Alcalde  president 

 
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Segon: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Tercera: Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
Quarta: Sra. Núria Sensat i Borràs 
Cinquè: Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Sisena: Sra.  Aida Guillaumet i Cornet  
Setè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres i García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr.  Miguel Ángel Martínez Conde 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 
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La Sra. Rius Díaz s'incorpora a la sessió a les 20 h i 16 min,  durant el debat del punt 
2.2.2 de l'Ordre del dia. 
 
El Sr. Martínez Conde s'incorpora a la sessió a les 20 h i 33 min,  durant el debat del 
punt  6.1 de l'Ordre del dia. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
 
1. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
1.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 50, 51, 52 I 
1, CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE DESEMBRE DE 2004 I 3 DE 
GENER DE 2005,  PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES 
SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, 
EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I 
ELS  ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de  Govern Local en les seves sessions número 50, 51, 52 i 1,  corresponents 
als dies 13, 20 i 27 de desembre de 2004 i 3 de gener de 2005, respectivament, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 
113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
1.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
a) SERVEIS JURÍDICS I D'ASSESSORAMENT  
 
a.1)   PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
 
1.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8879, DE 14 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
529/2004 INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ QUE DESESTIMAVA EL 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA 
D'ENDERROC DE LES OBRES D'UNES PARCEL.LES DE LA ZONA DEL 
POAL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
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“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 529/2004  interposat pel sr. 
PEDRO DIAZ GARCIA, contra la resolució de l’alcalde de 2/09/04 que desestimava 
recurs de reposició contra l’ordre d’execució subsidiària d’enderroc de les obres no 
finalitzades de l’habitatge construït sense llicència en les parcel.les 43-44 i 46 del 
Polígon 4 a la zona del Poal (casa Molina), davant el  Jutjat Contenciós Administratiu 
número 5 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
   
2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
1.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9021, DE 20 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
489/2004 INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL 
RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL PLA ESPECIAL CERDANYA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 489/2004 interposat pel sr. 
JORDI MARTÍNEZ ARCONADA, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada 
interposat contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, que va aprovar 
definitivament el Pla especial Cerdanya de Manresa, davant la Secció Tercera de la 
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
qualitat de codemandats. 

 
2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 

 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
1.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9089, DE 21 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
572/2004-F INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ QUE DESESTIMAVA EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ QUE 
APROVAVA EL PRIMER EXPEDIENT D'OPERACIONS JURÍDIQUES 
COMPLEMENTÀRIES. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
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“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el 
seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en  
el recurs contenciós-administratiu número 572/2004-F pels srs. ANDREU i ANTONINA 
TRILLO VENDRELL, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 07-09-04, que 
desestimava el recurs de reposició interposat pels actors contra la resolució de l’Alcalde 
de data 23-06-04, la qual aprovava el primer expedient d’Operacions Jurídiques 
Complementàries al projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 29, Els Dolors 
Nord de Manresa, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, en 
qualitat de part demandada.  
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, 
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en 
compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de  la defensa jurídica en el recurs con-
tenciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
1.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9321, DE 29 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
516/2004 INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL 
RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL PLA ESPECIAL CERDANYA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 516/2004 interposat per la 
sra. ANA SOLER DE LLOVERAS SERRALLONGA, contra la desestimació presumpta 
del recurs d’alçada interposat contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, 
que va aprovar definitivament el Pla especial Cerdanya de Manresa, davant la Secció 
Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en qualitat de codemandats. 

 
2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
1.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 27, DE 10 DE 

GENER DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 877/2004 INTERPOSAT 
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EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE PREU JUST NÚM. 1135-03, FINCA 
CARRER VALLFONOLLOSA, 6 I BAIXADA DELS JUEUS, S/N. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 877/2004 interposat per 
MAIG PRIMER, S.L., contra l’acord del Jurat de data 19-07-04, en el qual es va 
desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord anterior de data 23-02-04 i 
va establir el preu just de la finca expropiada, situada al c/ Vallfonollosa, 6 i Baixada 
dels Jueus, s/n, expt. just preu núm. 1135-03, davant la Secció Segona de la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de 
codemandats. 

 
2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
a.2) PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
1.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9101, DE 17 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
A L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL  NÚM. 643, EN EL JUDICI DE FALTES 
731/2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  a l’agent de la policia local amb el 
carnet professional número 643, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el número de 
Judici de Faltes 731/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix 
arran d’uns fets esdevinguts el dia 8 d’octubre de 2004, per manca de respecte i 
desconsideració als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció 
penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 643 en el 
Judici de Faltes núm. 731/2004, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte 
d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei 
de contractes de les administracions públiques. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
a.3) EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
 
1.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9001, DE 10 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA 
EL 8 DE NOVEMBRE DE 2004 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
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NÚM. 6 DE BARCELONA, QUE ESTIMA EL RECURS DE REPOSICIÓ NÚM. 
98/2004-D. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1r.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 8 de novembre 
del 2004 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima el recurs 
contenciós-administratiu núm. 98/2004-D interposat pel sr. FRANCISCO CABOT 
CORTADA, resolució judicial que literalment diu: “PRIMER: ESTIMAR EL RECURS 
CONTENCIÓS- ADMINISTRATIU interposat contra la resolució de l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Manresa del dia 13 de gener de 2004 que, considerant que el 
recurrent no estava legitimat activament, va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per aquest pels perjudicis causats al vehicle de la 
seva propietat –matrícula GE-5982-AJ- pel mal estat de la tapa d’un pou de registre de 
la xarxa municipal de clavegueram situada davant el núm. 172 del carrer Concòrdia de 
Manresa. 
 
SEGON: Condemnar  l’Ajuntament de Manresa solidàriament amb la mercantil “Zurcí 
España compañía de seguros, S.A.” a indemnitzar el recurrent la quantitat de 968,29 
€. 
 
TERCER: Condemnar la mercantil “Zurcí España compañía de seguros, S.A.” a 
indemnitzar el recurrent amb els interessos del 20 per cent anual de la quantitat de 
968,29 € meritats des del dia 15 de gener de 2001. 
 
QUART: Fer expressa imposició a l’Administració demandada de les costes causades 
en aquest procés”. 
 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
1.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9024, DE 16 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA 
DICTADA EL 26 D'OCTUBRE DE 2004 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA DINS EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚM. 247/2004-BR. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1r.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 26 d’octubre 
del 2004 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona, dins el recurs 
contenciós-administratiu núm. 247/2004-BR interposat pel  sr. DIEGO TUDELA 
MARTÍNEZ, contra la resolució del Regidor-Delegat d’Hisenda de data 13-01-04, 
desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la liquidació, aprovada per Decret 
de data 25-06-04, per un import de 2.773,36€ derivada de l’execució subsidiària de les 
obres de retirar els arrebossats bufats en perill de caiguda, de l’edifici situat al c/ Sant 
Andreu, núm. 4 de Manresa, resolució judicial que literalment diu: “ACUERDO: la 
inadmisión del presente recurso por haberse presentado fuera del plazo legalmente 
establecido. Se deja sin efecto la vista oral señalada para el próximo dia 11 de 
novembre de 2004, a les 10,15 horas”. 
 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
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a.4) ALTRES ASSUMPTES  SERVEIS JURÍDICS 
 
1.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9167, DE 30 

DE NOVEMBRE DE 2004, SOBRE SOL.LICITUD D'ENTRADA A UNS PISOS 
I AL TERRAT COMUNITARI DEL  CARRER JAUME I, NÚM. 1-3. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada als pisos 5è 2a i àtic (el 5è 2a està identificat 
registralment i cadastralment com a 4t 2a), propietat de la família Rius Pastor  i al terrat 
comunitari de la planta àtic del c/ Jaume I,  núms. 1-3 de Manresa, a l’efecte de poder 
efectuar la corresponent inspecció destinada a comprovar les mesures necessàries per 
restablir les condicions de salubritat i seguretat per a les persones,  davant dels Jutjats 
Contenciosos Administratius de Barcelona.  
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la tramitació 
corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada als pisos 5è 2a i àtic ( el 5è 
2a. està identificat registralment i cadastralment com a 4t 2a) i també al terrat comunitari 
de la planta àtic, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona que per torn 
correspongui. 
 
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
b) SERVEIS FINANCERS 
 
1.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9175, DE 20 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 22/2004, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre diverses partides del 
capítol 1 de personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim 
per partida pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 
179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals , serà immediatament executiu. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004.” 
 
 
 
 
PRESSUPOST 2004     
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
22/2004    
RESUM PER CAPITOLS     
     
El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de   
l'expedient de modificació de crèdits número 22/2004 queda resumit per ca-  
pítols de la forma següent:     

     
      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
Capítol 1.- Impostos di-   Capítol 1.- Despeses de  
rectes ............…………………. 21.190.207,00  personal ..............……………. 21.557.681,38
     

Capítol 2.- Impostos in-   Capítol 2.- Despeses en  
directes ..............….………….. 1.780.000,00  béns corrents i serveis ………. 16.569.048,43
     
Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   
tres ingressos ........………..…. 21.821.700,38  nanceres ...........……………... 1.208.554,42
     
Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn-  
cies ...............…..…………….. 16.417.363,00  cies ..................……………… 4.853.020,00

     
Capítol 5.- Ingressos      
patrimonials .......……………… 618.500,00    
     
Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions   
d'Inversions reals .…….…….… 855.614,99  reals .................……………… 30.644.266,30
     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  
cies de capital ……..……........ 2.674.203,00  cies de capital .......………….. 4.004.135,69
     
Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    
financers ...…………............... 10.463.486,59  financers .............……………. 6.172,00
     
Capítol 9.- Passius    Capítol 9.- Passius   
financers .........……..……....... 7.273.114,38  financers .............……………. 4.251.311,12

     
 ---------------------------  -----------------------
T  O  T  A  L  ........…………… 83.094.189,34  T  O  T  A  L  ........…………… 83.094.189,34
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1.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9320, DE 23 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 23/2004, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

PRESSUPOST 2004      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2004      

ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA 
CRÈD. 

DEFINITIU CAUSES 

313.0.160.06 Acció Social.- Assist.medico-farm.a funcionaris. 390.450,00   15.000,00 375.450,00
Consignació 
sobrant.  

313.0.163 
Acció Social.- Despeses socials de personal 
laboral. 47.682,00 15.000,00   62.682,00

Consignació 
insuficient.  

432.1.226 
Estructura General d'Urbanisme. - Despeses 
diverses. 20.000,00 534,00   20.534,00

Consignació 
insuficient.  

432.2.221.00 Enllumenat públic.- Energía elèctrica.  541.540,00   534,00 541.006,00
Consignació 
sobrant.  

121.0.151 Administració General.- Gratificacions. 39.872,00 7.000,00   46.872,00
Consignació 
insuficient.  

432.1.151 Estructura General d'Urbanisme. - Gratificacions. 50.182,00 15.000,00   65.182,00
Consignació 
insuficient.  

121.0.121 
Administració General.- Retribucions 
complement. 1.021.278,00   7.040,00 1.014.238,00

Consignació 
sobrant.  

432.1.121 
Estructura General d'Urbanisme. - 
Retribuc.complemen. 890.542,00   15.000,00 875.542,00

Consignació 
sobrant.  

222.0.121 Seguretat.- Retribucions complementàries  1.477.210,00   13.000,00 1.464.210,00
Consignació 
sobrant.  

422.1.130 Ensenyament bàsic.- Laboral fixe. 238.792,00 3.000,00   241.792,00
Consignació 
insuficient.  

452.1.130 Instal.lacions esportives.- Laboral fixe.  273.885,00 5.000,00   278.885, 00
Consignació 
insuficient.  

452.3.130 
Centres Cívic/S.Ciutat/T.Conservatori. - Laboral 
fixe.  115.403,00 5.000,00   120.403,00

Consignació 
insuficient.  

313.0.160.04 
Acció Social.- Seguretat Social.- Personal 
Funcionari 2.758.757,00   15.000,00 2.743.757,00

Consignació 
sobrant.  

313.0.162 
Acció social.- Despeses socials Func.i pers. no 
labor. 121.463,00 15.000,00   136.463,00

Consignació 
insuficient.  

751.0.121 Turisme. - Retribucions complementàries  31.515,00 40,00   31.555,00
Consignació 
insuficient.  

322.6.131 Altres Programes.- Laboral eventual 145.053,00 1.600,00   146.653,00
Consignació 
insuficient.  

322.6.160.00 
Altres Programes.- Seguretat Social.-Personal 
laboral 50.422,00 600,00   51.022,00

Consignació 
insuficient.  

322.6.489 Altres Programes.- Altres Transferències. 105.351,00   2.200,00 103.151,00
Consignació 
sobrant.  

       

   67.774,00 67.774,00    
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reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004.” 
 
PRESSUPOST 2004     
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2004  
RESUM PER CAPITOLS     
     
El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de 

l'expedient de modificació de crèdits número 23/2004 queda resumit per ca- 

pítols de la forma següent:     
     
     
      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES 

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

     

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

rectes ............…………………. 21.190.207,00  personal ..............……………. 21.557.681,38

     

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

directes ..............….………….. 1.780.000,00  béns corrents i serveis ………. 16.569.048,43

     

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

tres ingressos ........………..…. 21.821.700,38  nanceres ...........……………... 1.208.554,42

     

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

cies ...............…..…………….. 16.417.363,00  cies ..................……………… 4.853.020,00

     

Capítol 5.- Ingressos      

patrimonials .......……………… 618.500,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 855.614,99  reals .................……………… 30.644.266,30

     

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

cies de capital ……..……........ 2.674.203,00  cies de capital .......………….. 4.004.135,69

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 10.463.486,59  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  
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financers .........……..……....... 7.273.114,38  financers .............……………. 4.251.311,12

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 83.094.189,34  T  O  T  A  L  ........…………… 83.094.189,34

     
PRESSUPOST 2004      
       
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 23/2004      

       
ESTAT DE DESPESES      
       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      
       

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CRÈD. 

ACTUAL AUGMENT BAIXA 

CRÈD. 
           
DEFINITIU CAUSES 

313.0.160.00 
Acció social.- Seguretat Social.-
Personal laboral. 1.717.950,00   4.000,00 1.713.950,00 Consignació sobrant. 

313.0.162 
Acció social.- Despeses socials Func. 
i Pers.no labor. 136.463,00 4.000,00   140.463,00 Consignació insuficient. 

432.3.221 Parcs i Jardins.- Subministraments. 26.000,00 6.800,00   32.800,00 Consignació insuficient. 

432.2.221.00 Enllumenat públic.- Energía elèctrica 541.006,00   6.800,00 534.206,00 Consignació sobrant. 

452.3.221 
C.Cívics/S.Ciutat/Teatre 
Conservatori.- Subministram. 42.000,00   4.120,00 37.880,00 Consignació sobrant. 

452.3.222 
C.Cívics/S.Ciutat/Teatre 
Conservatori.- Comunica.  13.000,00 420,00   13.420,00 Consignació insuficient. 

452.2.221 Piscines.- Subministraments 100.000,00 3.700,00   103.700,00 Consignació insuficient. 

   14.920,00 14.920,00    

 
 
c) ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
1.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 9349, DE 9 DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL D'INTERINITAT 
D'UNA PERSONA PER A EXERCIR TASQUES DE PROFESSOR DEL 
CONSERVATORI. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada d’interinitat i 
pel procediment de màxima urgència, al senyor JOAN IZQUIERDO LLOPIS (DNI 
37746227-F) com a professor superior del Conservatori per tal d’impartir classes de 
flauta de bec, amb una jornada de 8’75 hores setmanals,  de les quals 4’5 hores seran 
lectives, 1’5 hores d’activitats amb horari fix en el centre i 2’75 hores d’activitats 
relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en el centre, pel 
període comprès entre el dia 10 de desembre de 2004 i fins que es reincorpori al 
servei el titular de la plaça senyor Jordi Colomer Soler que es troba en situació de 
baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual......................................................................................... 458,44  EUR  
Paga extraordinària d’estiu................................................................... 458,44  EUR  
Paga extraordinària de Nadal............................................................... 458,44  EUR  
Complement paga de juny segons Llei 62/2003.................................... 41,79  EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003................................. 41,79  EUR 
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Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació del senyor Izquierdo s’efectua de conformitat amb el que disposen 
els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del 
RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per 
substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret 
214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 
3.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Joan Izquierdo LLopis al lloc de treball 
de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un 
percentatge de dedicació del 25%,  de la Relació de llocs de treball del personal al 
servei d’aquest ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del 
dia 15 de novembre de 2004. 
 
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
d) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
1.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9503, DE 20 

DE DESEMBRE DE 2004, SOBRE CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA QUE CONSISTEIX EN L'ENDERROC I CONSTRUCCIÓ DE 
TEULADA DE LA SECCIÓ DE SANT PERE DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
“PRIMER. Contractar l’execució de l’obra que consisteix en l'enderroc i construcció de 
teulada de la secció de Sant Pere del cementiri municipal, mitjançant tramitació 
d'emergència. 
 
SEGON. Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, una despesa extraordinària de 24.145,57 
euros, inclòs l’IVA, per fer front a l'obra declarada emergent en el punt anterior, de 
conformitat amb l'article 72.1 del TRLCAP i 274.4 del TRLMRLC. Aquesta despesa 
haurà de justificar-se mitjançant certificació d'obra expedida pel director facultatiu o 
factura presentada per l'adjudicatari i aprovada degudament per l'òrgan municipal 
competent. 
 
TERCER. Iniciar, en el seu cas, expedient de modificació de crèdits a l’efecte d’habilitar 
crèdit suficient a la partida 443.0.632 de l’estat de despeses del pressupost municipal 
vigent per fer front a la despesa extraordinària aprovada en el punt anterior d’aquesta 
resolució. 
 
QUART. Adjudicar a l’entitat mercantil Reformes Cadí, S.L. (NIF B63439384, av. Bases 
de Manresa, 127, 08243 Manresa) el contracte menor d’obra que consisteix en 
l'enderroc i construcció de teulada de la secció de Sant Pere del cementiri municipal, 
amb caràcter emergent, per un preu de 24.145,57 euros, inclòs l’IVA, d’acord amb les 
estipulacions i característiques que s’indiquen a continuació: 
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• Objecte i característiques de l’obra a executar: els treballs a realitzar com a Obra 
emergent per a l’enderroc i construcció de teulada de la secció de Sant Pere del cementiri 
municipal, són els següents: 

 
• Enderroc de la coberta plana formada per: 

- làmina impermeabilitzada 
- encadellat ceràmic 
- envanents de sostremort 
- càrrega i transport de runa a l’abocador municipal 

 
• Enderroc de les peces d’encadellat ceràmic de nínxols malmesos i càrrega i transport 

de runa a l’abocador municipal. 
 

• Construcció de coberta plana formada per: 
- envanets amb envà de 7,5 cm cada 70 cm 
- encadellat ceràmic formant pendent del 2% 
- xapa de compressió de morter de 40 cm de gruix de CP armada amb 

mallatzo 30x30 diàmetre 3 mm, d’acer B-500-S 
- formació de mimbells 
- repàs dels baixants i buneres de 75 m2 

 
• Data màxima de començament de l’obra: de manera immediata a la recepció de la notificació 

d’aquesta resolució. 
 
• Termini màxim d’execució: 15 dies. 
 
• Règim jurídic aplicable: el contracte se subjectarà a les previsions del Text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny. 

 
• Tècnic supervisor del contracte: el tècnic municipal supervisor del desenvolupament i 

compliment del contracte serà el cap de la Secció de Manteniments, Jordi Molins i Marsal. 
 

• Sistema de pagament: El pagament del preu del contracte es durà a terme prèvia presentació 
de factura o certificació per part del contractista i posterior aprovació d’acord amb el sistema 
legalment establert.  

 
CINQUÈ. Donar compte de la resolució al ple de la corporació, en la primera sessió que 
tingui lloc, de conformitat amb allò que disposa l’article 177, apartat segon, del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legis latiu 2/2004, 
de 5 de març, i l’article 274 del TRLMRLC.” 
 
1.16 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

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

Data 
d’entrada 

Organisme Remitent Acord municipal 

20-12-2004 Parlament de 
Catalunya 
Gabinet de Presidència 

Sra. Marina Garcia, Cap 
del 
Gabinet de Presidència 
del Parlament. 

Sobre el transport per 
carretera Manresa-Barcelona 

20-12-2004 Autoritat del Transport Sr. Ramon Seró, Sobre sol.licitud del servei 
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Metropolità President del Comitè 
Executiu-Director 
General 

d’autobús nocturn semblant 
al de la Regió metropolitana 
de Barcelona. 

22-12-2004 Generalitat de 
Catalunya 
Departament de 
Justícia 

Sr. Isidor Garcia, Cap 
del Gabinet del 
Conseller 

Sobre la sentència del 
tribunal d’Estrasburg contra 
l’estat espanyol per tortures. 

04-1-2005 Generalitat de 
Catalunya 
Departament de 
Política Territorial i 
Obres Públiques 

Sr. Jordi Julià, Director 
general de Ports i 
Transports 

Sobre l’establiment d’una 
línia de transport nocturn 
entre Manresa i Barcelona. 

07-01-2005 Consejo General del 
Poder Judicial – Servei 
Central de Secretaria 
General 
 

Sr. Joaquín Delgado, 
Cap del Servei Central 

Sobre sol.licitud 
d’investigació de l’activitat 
duta a terme pels magistrats 
encarregats d’instruir el cas 
dels independentistes 
catalans l’any 1992. 

 
 
2. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
2.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2.1.1 MODIFICAR EL PUNT 10 DEL DICTAMEN APROVAT PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT 
DE NOMENAR REPRESENTANT MUNICIPAL A LA JUNTA PERMANENT 
DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL BAGES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, d'11 de gener de 2005, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 
2003, va adoptar, entre altres, l'acord de constituir els grups municipals, el nombre, 
àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels 
òrgans decisoris Col.legiats, i la designació dels representants municipals que han 
d'integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres 
òrgans. 
 
Atès que la Sra. Aida Guillaumet i Cornet, actual regidora de Serveis Socials de 
l'Ajuntament, consta com a representant municipal a la Junta Permanent del Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Bages. 
 
Atès que s'han produït canvis, com el nomenament per resolució d'Alcaldia de 17 de 
febrer de 2004 de la Sra. Montserrat Mestres i Angla com a regidora del Programa 
Transversal de la Gent Gran i que han comportat la necessitat de procedir a efectuar 
canvis en la composició del Cartipàs municipal. 

 
Atès que el Cap de l'Àrea de Drets de Ciutadania ha emès ofici en el que sol.licita la 
designació de la Sra. Montserrat Mestres i Angla com a representant d'aquest 
Ajuntament a la citada Junta Permanent, en substitució de la Sra. Aida Guillaumet i 
Cornet. 
 
Atès el que disposen els articles 20 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, modificada per 'la llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; 
article 61 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
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llei municipal i de règim local de Catalunya i reglamentació concordant. 
 
Aquesta Alcaldia, Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels 
següents, 
 
ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució dels 
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el 
règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants 
municipals que han d'integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, 
mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d'incloure els representants següents: 
 
 
JUNTA PERMANENT DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN 
DEL BAGES 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords a les persones afectades, als efectes de la seva 
acceptació. 
 
Tercer. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que es tracta de nomenar un representant del 
municipi a la Junta Permanent del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del 
Bages, concretament de la regidora Montserrat Mestres, a qui li pertoquen els 
assumptes que tenen a veure amb la gent gran.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC i 2 
GMICV-EA) I 8 abstencions ( 7 GMCiU i 1 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
2.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 
 
2.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LES SOCIETATS 

UNIPOST, S.A. I SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A, 
PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MISSATGERIA I CORRESPONDÈNCIA 
DURANT ELS MESOS DE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2004.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 10 de 
gener de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
"S'han acreditat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses causes no 
han estat reconegudes ni liquidades. 
 
El cap del Servei de Secretaria General ha emès informe en el qual proposa un 
reconeixement de crèdit extrajudicial a favor de les persones físiques o jurídiques que 
han executat els treballs i /o prestat els serveis de què es tracta. 
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José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Manresa l'adopció del següent 

 
ACORD 

 
Reconèixer a l'emparament del que disposa l'article 23.1.e) del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril  i l'article 163 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, 
pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
Creditor Concepte IMPORT 
UNIPOST, S.A.  (A62690953) 
Indústria, 16-20 
08908 Hospitalet del Llobregat 

Prestació del servei de missatgeria i 
correspondència (setembre 2004). 

7.262,97 euros 

UNIPOST, S.A.  (A62690953) 
Indústria, 16-20 
08908 Hospitalet del Llobregat 

Prestació del servei de missatgeria i 
correspondència (octubre 2004). 

6.667,10 euros 

UNIPOST, S.A.  (A62690953) 
Indústria, 16-20 
08908 Hospitalet del Llobregat 

Prestació del servei de missatgeria i 
correspondència (novembre 2004). 

12.515,72 euros 

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
SA. (A83052407) 
Via Dublín, 7 
28042 Madrid 

Prestació del servei de missatgeria i 
correspondència (setembre 2004). 

30.233,56 euros 

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
SA. (A83052407) 
Via Dublín, 7 
28042 Madrid 

Prestació del servei de missatgeria i 
correspondència (octubre 2004). 

18.135,72 euros 

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
SA. (A83052407) 
Via Dublín, 7 
28042 Madrid 

Prestació del servei de missatgeria i 
correspondència (novembre 2004). 

18.064,55 euros 

 TOTAL 92.879,62 euros" 
 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que amb aquest dictamen s'aprova un 
reconeixement de crèdit per tot un seguit de treballs de missatgeria i correspondència, 
que han fet les societats UNIPOST, d'una banda, i Correus de l'altra.  Fan referència 
als mesos de setembre, octubre i novembre de 2004. 
  
El senyor Vives i Portell  diu que votaran afirmativament aquest dictamen, en la 
mesura que entenen que el que s'ha generat s'ha de cobrar i,  per tant, si hi ha uns 
serveis contractats s'han de pagar. Ara bé, la xifra els sorprèn,  ja que 92.879,62 euros 
en tres mesos és una quantitat molt important. També els sorprèn alguna de les dades 
que han vist en aquest expedient, per exemple hi ha una tramesa de 53.000 
enviaments i demanen si se'ls pot explicar a què es refereix. Així mateix, agrairien una 
explicació del perquè es treballa amb dues empreses diferents. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que no té cap inconvenient en explicar-li i que per això li 
trametrà l'informe emès pel cap del Servei de Secretaria General en el qual es fa 
referència tant a les qüestions que ha plantejat el senyor Vives com al perquè hi ha 
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hagut aquesta desviació que és el que motiva la diferència. Li avança que el càlcul de 
la partida per al 2004 estava mal fonamentat perquè durant el 2003 no hi havia 
l'experiència de treballar conjuntament amb les dues empreses, a part d'un seguit de 
fets com la concurrència de dues conteses electorals i altres fets del 2004 que han 
portat a aquesta situació. Ja li farà arribar aquest informe, que és molt exhaustiu, i en 
el qual trobaran resposta a totes aquestes qüestions.    
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per 
tant, s'esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
2.2.2 APROVAR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I 

LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT PER A L'ANY 2005. 
 
 
La senyora Rius  i Díaz s'incorpora a la sessió durant el debat d'aquest punt. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 10 de 
gener de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el que disposa la article 19.Dos de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2004 que estableix  el règim de 
retribucions del personal al servei del sector públic. 
 
Atès que per tal de poder efectuar la seva aplicació al personal al servei d’aquest 
Ajuntament cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els corresponents acords 
d’aplicació. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Amb efectes de 1 de gener de 2004 les retribucions bàsiques del personal 
funcionari al servei d’aquest Ajuntament, experimentaran un increment del 2%, i en 
conseqüència la seva quantia serà la que ve fixada en l’article 25.U.A) de la Llei 
61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat  i en la Resolució 
de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2004. 
 
SEGON. Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2004, experimentaran un increment del 2% i en 
conseqüència la seva quantia serà la fixada en l’article 25.U.C) de la Llei 61/2003, de 
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i en la Resolució de la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2004. 
 
El complement de destinació que percebran els funcionaris al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  per al  
que hagin estat legalment nomenats  o adscrits d’acord amb el que es preveu a la 
vigent  Relació de Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas el que hagin 
adquirit amb caràcter personal. 
 
TERCER. La quantia del complement específic del personal funcionari per al 2003,  
experimentarà un increment del 2%, quedant fixat per a cadascun dels llocs en els 
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imports continguts en la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari, que 
s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
QUART. Les pagues extraordinàries, tindran un import, cadascuna d’elles, d’una 
mensualitat de sou, triennis, part proporcional del complement específic anual i un 
40% del complement de destí mensual que percebi el funcionari 
 
CINQUÈ. Les quantia de les retribucions  per  tots els conceptes del personal laboral 
per al 2004, experimentaran un increment del 2%,  quedant fixades en l’import que es 
conté en la Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial del personal laboral, que 
s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
La quantia del complement personal de nivell de grau, igualment experimentarà un 
increment del 2%. 
 
El personal laboral, juntament amb les pagues extraordinàries dels mesos de juny i 
desembre percebre un quantitat igual a la continguda en l’annex IV.b de la Resolució 
de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2003, d’acord 
amb el grau personal que tinguin reconegut o el del lloc de treball que ocupin. 
 
SISÈ. La quantia dels plus previstos en els punts dotzè i catorzè de les normes per 
l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral, aprovades per acord plenari de 20 de maig de 2000, experimentaran 
un increment del 2%. 
 
SETÈ. Les retribucions del personal eventual s’incrementaran amb efectes del dia 1 de 
gener de 2004, en un 2%, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2003. 
 
VUITÈ. Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat  dels programes que 
figuren en l’annex  del present dictamen, que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener 
del 2004. 
 
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’Alcaldia, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’esmentada distribució haurà 
de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei 
respectiu. 
 
NOVÈ. Els funcionaris interins percebran  el cent per cent de les retribucions bàsiques, 
excepte triennis corresponents al grup al que pertany la plaça per la que han estat 
nomenats i el cent per cent de les retribucions complementàries que corresponguin al 
lloc de treball al que estiguin adscrits. 
 
DESÈ. Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitat o comissió de servei, llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d’Habilitació Nacional o Caps de Servei, per períodes 
superiors a 10 dies i realitzades en virtut de nomenament o habilitació donaran dret al 
qui ocupi el lloc de treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin 
al funcionari substitut. 
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ONZÈ. Les quanties de les indemnitzacions per raó de servei, seran les fixades en 
l’annex XVI de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 
de gener de 2003, d’acord amb el grau personal que tinguin reconegut o el del lloc de 
treball que ocupin. En el cas que les esmentades quanties siguin incrementades per 
norma legal, la seva aplicació s’efectuarà de forma automàtica. 
 
DOTZÈ. En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les normes 
per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral i del personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria." 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC/CATEGORIA 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 

JOR-NADA 
 REQUISITS 

(Grup) 

NIVELL 
DEL 

LLOC 

SALARI 
JORNADA 

ORDINÀRIA 
2005  

COMPLEMENT 
TIPUS DE 

JORNADA 2005 

            Euros   
LE12001 E1 NETEJADOR/A L J.O. E 12 14.004,51   

  E2         13 14.271,12   

  E3         14 14.537,74   

LE12002 E1 CONSERGE L J.O. E 12 14.181,68   
  E2         13 14.448,30   

  E3         14 14.714,91   

LE12003 E1 CUINER/A  L J.O. E 12 14.240,74   
  E2         13 14.507,35   

  E3         14 14.773,96   

LE12004 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS L J.O. E 12 14.890,34   
  E2         13 15.156,97   

  E3         14 15.423,58   

LE12005 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS CEMENTIRI L J.P.1.  E 12 14.890,34 1.063,59 
  E2         13 15.156,97 1.063,59 

  E3         14 15.423,58 1.063,59 

LE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS  L J.P.1.  E 12 14.890,34 1.063,59 
  E2         13 15.156,97 1.063,59 

  E3         14 15.423,58 1.063,59 

LE12010 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR L J.O. E 12 15.362,51   
  E2         13 15.629,12   

  E3         14 15.895,75   

LE12011 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L J.O. E 12 14.890,34   
  E2         13 15.156,97   

  E3         14 15.423,58   

LE12012 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L J.P2.  E 12 14.890,34 2.127,19 
  E2         13 15.156,97 2.127,19 

  E3         14 15.423,58 2.127,19 

LE12013 E1 CONDUCTOR L J.O. E 12 16.071,36   
  E2         13 16.337,98   

  E3         14 16.604,60   

LE12014 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS CEMENTIRI L J.P.1.D2 E 12 14.890,34 1.808,11 
  E2         13 15.156,97 1.808,11 

  E3         14 15.423,58 1.808,11 

LE12015 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L J.P.1D2 E 12 14.890,34 1.808,11 
  E2         13 15.156,97 1.808,11 

  E3         14 15.423,58 1.808,11 

LE12016 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS  L J.O.D2 E 12 14.890,34 744,52 
  E2         13 15.156,97 744,52 

  E3         14 15.423,58 744,52 

LD13009 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L J.O. D 13 17.193,41   
  D1.1         14 17.460,03   
  D2         15 17.726,27   

  D3         16 17.992,89   
  D4         17 18.258,75   

  D5         18 18.525,24   
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LD13010 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L J.P.1.  D 13 17.193,41 1.228,11 

  D1.1         14 17.460,03 1.228,11 
  D2         15 17.726,27 1.228,11 
  D3         16 17.992,89 1.228,11 

  D4         17 18.258,75 1.228,11 

  D5         18 18.525,24 1.228,11 
LD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  L J.O. D 13 15.599,03   

  D2         15 16.131,89   
  D3         16 16.398,50   
  D4         17 16.664,37   

  D5         18 16.930,86   
LD13012 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L J.P.2 D 13 17.193,41 2.456,20 

  D2         15 17.726,27 2.456,20 

  D3         16 17.992,89 2.456,20 
  D4         17 18.258,75 2.456,20 

  D5         18 18.525,24 2.456,20 

LD13013 D1 INFORMADOR/A SOCIAL L J.O. D 13 15.894,30   
  D2         15 16.427,15   
  D3         16 16.693,77   

  D4         17 16.959,64   

  D5         18 17.226,13   
LD13014 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR L J.O. D 13 18.965,21   

  D1.1         14 19.227,98   
  D2         15 19.490,40   
  D3         16 19.753,17   

  D4         17 20.015,22   

  D5         18 20.277,87   
LD13015 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR L J.O.D2 D 13 18.965,21 948,26 

  D2         15 19.490,40 948,26 
  D3         16 19.753,17 948,26 
  D4         17 20.015,22 948,26 

  D5         18 20.277,87 948,26 
LD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L J.O.D2 D 13 17.193,41 859,67 

  D1.1         14 17.460,03 859,67 

  D2         15 17.726,27 859,67 
  D3         16 17.992,89 859,67 
  D4         17 18.258,75 859,67 

  D5         18 18.525,24 859,67 
LD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L J.P.1.D2 D 13 17.193,41 2.087,77 

  D1.1         14 17.460,03 2.087,77 

  D2         15 17.726,27 2.087,77 
  D3         16 17.992,89 2.087,77 
  D4         17 18.258,75 2.087,77 

  D5         18 18.525,24 2.087,77 
LD14015 D1 OFICIAL 1ª CONDUCTOR L J.O. D 14 17.606,93   

  D2         15 17.873,17   

  D3         16 18.139,79   
  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   

LD14016 D1 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA L J.O. D 14 17.606,93   
  D2         15 17.873,17   
  D3         16 18.139,79   

  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   
LD14017 D1 OFICIAL 1ª FUSTER L J.O. D 14 17.606,93   

  D2         15 17.873,17   
  D3         16 18.139,79   
  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   
LD14018 D1 OFICIAL 1ª JARDINER L J.O. D 14 17.606,93   

  D2         15 17.873,17   

  D3         16 18.139,79   
  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   

LD14019 D1 OFICIAL 1ª MANTENIMENT BIBLIOTECA L J.O. D 14 17.606,93   
  D2         15 17.873,17   
  D3         16 18.139,79   

  D4         17 18.405,66   
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  D5         18 18.672,15   

LD14020 D1 OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER L J.O. D 14 17.606,93   
  D2         15 17.873,17   
  D3         16 18.139,79   

  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   
LD14021 D1 OFICIAL 1ª MANTENIMENTS L JP2 D 14 17.606,93 2.515,26 

  D2         15 17.873,17 2.515,26 
  D3         16 18.139,79 2.515,26 
  D4         17 18.405,66 2.515,26 

  D5         18 18.672,15 2.515,26 
LD14022 D1 OFICIAL 1ª PALETA  L J.O. D 14 17.606,93   

  D2         15 17.873,17   

  D3         16 18.139,79   
  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   

LD14024 D1 OFICIAL 1ª PINTOR L J.O. D 14 17.606,93   
  D2         15 17.873,17   
  D3         16 18.139,79   

  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   
LD14025 D1 OFICIAL 1ª ESPAIS ESCÈNICS  L J.O. D 14 17.606,93   

  D2         15 17.873,17   
  D3         16 18.139,79   
  D4         17 18.405,66   

  D5         18 18.672,15   
LD14026 D1 MONITOR/A DE MENJADOR  L J.O. D 14 16.210,36   

  D2         15 16.476,60   

  D3         16 16.743,22   
  D4         17 17.009,08   

  D5         18 17.275,57   

LD14027 D1 MONITOR/A ARTS PLÀSTIQUES L J.O. D 14 16.210,36   
  D2         15 16.476,60   
  D3         16 16.743,22   

  D4         17 17.009,08   

  D5         18 17.275,57   
LD14028 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L J.P1.  D 14 17.606,93 1.257,63 

  D2         15 17.873,17 1.257,63 
  D3         16 18.139,79 1.257,63 
  D4         17 18.405,66 1.257,63 

  D5         18 18.672,15 1.257,63 
LD14029 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L J.P.1.D2 D 14 17.606,93 2.137,98 

  D2         15 17.873,17 2.137,98 

  D3         16 18.139,79 2.137,98 
  D4         17 18.405,66 2.137,98 

  D5         18 18.672,15 2.137,98 

LD14030 D1 OFICIAL 1ª MANTENIMENT BIBLIOTECA L J.O.D2 D 14 17.606,93 880,35 
  D2         15 17.873,17 880,35 
  D3         16 18.139,79 880,35 

  D4         17 18.405,66 880,35 

  D5         18 18.672,15 880,35 
LD14031 D1 OFICIAL 1ª ESPAIS ESCÈNICS  L J.O.D2 D 14 17.606,93 880,35 

  D2         15 17.873,17 880,35 
  D3         16 18.139,79 880,35 
  D4         17 18.405,66 880,35 

  D5         18 18.672,15 880,35 
LD15026 D2 CAP DE COLLA ELECTRICISTES L J.O. D 15 18.669,93   

  D3         16 18.936,55   

  D4         17 19.202,42   

  D5         18 19.468,91   
LD15027 D2 CAP DE COLLA MANYANS I LLAUNERS L J.O. D 15 18.669,93   

  D3         16 18.936,55   
  D4         17 19.202,42   

  D5         18 19.468,91   

LD15028 D2 CAP DE COLLA PALETES L J.O. D 15 18.669,93   
  D3         16 18.936,55   
  D4         17 19.202,42   

  D5         18 19.468,91   
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LC15029 C1 MONITOR/A GIMNASTICA  L J.O. C 15 18.728,98   

  C2         16 18.995,60   
  C3         18 19.527,96   
  C4         20 20.060,94   

  C5         22 20.892,99   
LC15030 C1 MONITOR/A MUSICA L J.O. C 15 18.728,98   

  C2         16 18.995,60   

  C3         18 19.527,96   
  C4         20 20.060,94   

  C5         22 20.892,99   

LC15031 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L J.O. C 15 18.965,21   
  C2         16 19.231,82   
  C3         18 19.764,17   

  C4         20 20.297,16   

  C5         22 21.129,21   
LC15032 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JP1.  C 15 18.965,21 1.354,65 

  C2         16 19.231,82 1.354,65 
  C3         18 19.764,17 1.354,65 
  C4         20 20.297,16 1.354,65 

  C5         22 21.129,21 1.354,65 
LC15033 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ L J.O. C 15 18.965,21   

  C2         16 19.231,82   

  C3         18 19.764,17   
  C4         20 20.297,16   

  C5         22 21.129,21   

LC15034 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ L J.P1.  C 15 18.965,21 1.354,65 
  C2         16 19.231,82 1.354,65 
  C3         18 19.764,17 1.354,65 

  C4         20 20.297,16 1.354,65 

  C5         22 21.129,21 1.354,65 

LC15035 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DESENVOLUPAMENT  L J.O. C 15 18.965,21   

  C2         16 19.231,82   
  C3         18 19.764,17   
  C4         20 20.297,16   

  C5         22 21.129,21   
LC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L J.P1.D.1 C 15 18.965,21 2.682,22 

  C2         16 19.231,82 2.682,22 

  C3         18 19.764,17 2.682,22 
  C4         20 20.297,16 2.682,22 

  C5         22 21.129,21 2.682,22 

LC15038 C1 INSPECTOR/A  D'OBRES I SERVEIS L J.O. C 15 19.496,70   
  C2         16 19.763,31   
  C3         18 20.295,67   

  C4         20 20.828,66   

  C5         22 21.660,70   
LC15039 C1 ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM L J.O. C 15 20.382,53   

  C2         16 20.649,16   
  C3         18 21.181,51   
  C4         20 21.714,49   

  C5         22 22.546,55   

LC15041 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES L J.O. C 15 20.382,53   

  C2         16 20.649,16   

  C3         18 21.181,51   
  C4         20 21.714,49   

  C5         22 22.546,55   

LC15042 C1 TÈCNIC/A ESPORTIU/VA DE BASE  L J.O. C 15 18.965,21   
  C2         16 19.231,82   
  C3         18 19.764,17   

  C4         20 20.297,16   

  C5         22 21.129,21   
LC15043 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D'ESPORTS  L J.O. C 15 18.965,21   

  C2         16 19.231,82   
  C3         18 19.764,17   
  C4         20 20.297,16   

  C5         22 21.129,21   
LC15044 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L J.O. C 15 18.965,21   
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  C2         16 19.231,82   

  C3         18 19.764,17   
  C4         20 20.297,16   

  C5         22 21.129,21   

LC15045 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MUSEU L J.O. C 15 18.965,21   
  C2         16 19.231,82   
  C3         18 19.764,17   

  C4         20 20.297,16   

  C5         22 21.129,21   
LC15046 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS CULTURALS L J.O.D2 C 15 18.965,21 948,26 

  C2         16 19.231,82 948,26 
  C3         18 19.764,17 948,26 
  C4         20 20.297,16 948,26 

  C5         22 21.129,21 948,26 
LC15047 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS ESPORTIUS L JP1.D2 C 15 18.965,21 2.302,91 

  C2         16 19.231,82 2.302,91 

  C3         18 19.764,17 2.302,91 
  C4         20 20.297,16 2.302,91 

  C5         22 21.129,21 2.302,91 

LC16042 C2 PROFESSOR/A ADJUNT ESCOLA D'ART  L J.O. C 16 20.618,76   
  C3         18 21.151,12   
  C4         20 21.684,10   

  C5         22 22.516,15   
LC16044 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA JARDINERIA L J.O. C 16 20.973,11   

  C3         18 21.505,48   

  C4         20 22.038,46   

  C5         22 22.870,50   
LC16045 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA OBRES L J.O. C 16 20.973,11   

  C3         18 21.505,48   
  C4         20 22.038,46   

  C5         22 22.870,50   

LC16046 C2 ENCARREGAT/DA ELECTRICISTES L J.O. C 16 20.973,11   
  C3         18 21.505,48   
  C4         20 22.038,46   

  C5         22 22.870,50   
LC16047 C2 ENCARREGAT/DA PALETES  L J.O. C 16 20.973,11   

  C3         18 21.505,48   

  C4         20 22.038,46   

  C5         22 22.870,50   
LC16048 C2 ENCARREGAT/DA LLAUNERS/RES L J.O. C 16 20.973,11   

  C3         18 21.505,48   
  C4         20 22.038,46   

  C5         22 22.870,50   

LC16049 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA CEMENTIRI L J.P.1.D2 C 16 20.973,11 2.516,77 
  C2.1         17 21.238,98 2.516,77 
  C3         18 21.505,48 2.516,77 

  C4         20 22.038,46 2.516,77 

  C5         22 22.870,50 2.516,77 
LB19048 B1 MESTRE/A LLAR D'INFANTS L J.O. B 19 22.040,92   

  B2         21 22.706,58   
  B3         23 23.573,34   
  B4         25 24.440,21   

  B5         26 25.374,49   
LB19050 B1 ENCARREGAT/DA COMPRES L J.P.D.1 B 19 23.394,40 4.979,66 

  B2         21 24.060,06 4.979,66 

  B2.1         22 24.492,94 4.979,66 
  B3         23 24.926,82 4.979,66 
  B4         25 25.793,69 4.979,66 

  B5         26 26.727,97 4.979,66 
LB19051 B1 INFERMER/A MEDICINA DE L'ESPORT  L J.O. B 19 23.748,74   

  B2         21 24.414,41   

  B3         23 25.281,16   
  B4         25 26.148,03   

  B5         26 27.082,31   

LB19052 B1 DIPLOMAT EN INFERMERIA  L J.O. B 19 23.748,74   
  B2         21 24.414,41   
  B3         23 25.281,16   

  B4         25 26.148,03   
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  B5         26 27.082,31   

LB19053 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  L J.O.D.1 B 19 23.748,74 1.662,40 
  B2         21 24.414,41 1.662,40 
  B3         23 25.281,16 1.662,40 

  B4         25 26.148,03 1.662,40 

  B5         26 27.082,31 1.662,40 
LB19054 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L J.O.D.1 B 19 24.517,74 1.716,25 

  B2         21 25.183,40 1.716,25 
  B3         23 26.050,16 1.716,25 
  B4         25 26.917,03 1.716,25 

  B5         26 27.851,31 1.716,25 

LB19055 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE SERVEIS SOCIALS L J.O. B 19 24.517,74   
  B2         21 25.183,40   

  B3         23 26.050,16   
  B4         25 26.917,03   

  B5         26 27.851,31   

LB19056 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ  L J.O. B 19 21.169,93   

  B2         21 21.835,59   
  B2.1         22 22.268,46   

  B3         23 22.702,34   
  B4         25 23.569,21   

  B5         26 24.503,50   

LB19058 B1 TÈCNIC/A DE SALUT LABORAL L J.O. B 19 24.997,82   
  B2         21 25.663,49   
  B3         23 26.530,24   

  B4         25 27.397,12   

  B5         26 28.331,40   
LB19059 B1 TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL L J.O. B 19 26.084,51   

  B2         21 26.750,17   
  B3         23 27.616,93   
  B4         25 28.483,80   

  B5         26 29.418,08   

LB19060 B1 
TÈCNIC/A COORDINADOR ACTIVITATS 
ESPORTIVES L J.O. B 19 23.748,74   

  B2         21 24.414,41   

  B3         23 25.281,16   
  B4         25 26.148,03   

  B5         26 27.082,31   

LB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  L J.O. B 19 23.748,74   
  B2         21 24.414,41   
  B3         23 25.281,16   

  B4         25 26.148,03   

  B5         26 27.082,31   
LB19062 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L J.O.D2 B 19 22.040,92 1.102,05 

  B2         21 22.706,58 1.102,05 
  B3         23 23.573,34 1.102,05 
  B4         25 24.440,21 1.102,05 

  B5         26 25.374,49 1.102,05 
LB19063 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L J.O. B 19 24.517,74   

  B2         21 25.183,40   

  B3         23 26.050,16   
  B4         25 26.917,03   

  B5         26 27.851,31   

LB21064 B2 CAP DE LA UNITAT DE MANTENIMENT D'EDIFICIS L J.O. B 21 26.250,23   
  B2.1         22 26.683,11   
  B3         23 27.116,98   

  B4         25 27.983,86   

  B5         26 28.918,13   
LA20057 A1 PROFESSOR/A SUPERIOR CONSERVATORI L J.O. A 20 26.413,27   

  A2         23 27.679,20   
  A3         26 29.480,35   
  A4         28 31.072,44   

  A5         30 32.690,10   
LA20058 A1 PROFESSOR/A SUPERIOR ESCOLA D'ART  L J.O. A 20 26.413,27   

  A2         23 27.679,20   

  A3         26 29.480,35   
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  A4         28 31.072,44   

  A5         30 32.690,10   
LA20059 A1 METGE/SSA DE MEDICINA DE L'ESPORT  L J.O. A 20 27.142,84   

  A2         23 28.408,76   

  A3         26 30.209,92   
  A4         28 31.802,00   

  A5         30 33.419,67   

LA20061 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ADVOCAT SERVEIS SOCIALS L J.O. A 20 27.142,84   
  A2         23 28.408,76   
  A3         26 30.209,92   

  A4         28 31.802,00   

  A5         30 33.419,67   
LA20062 A1 METGE/SSA DE SALUT COMUNITÀRIA L J.O. A 20 27.142,84   

  A2         23 28.408,76   
  A3         26 30.209,92   
  A4         28 31.802,00   

  A5         30 33.419,67   
LA20063 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA L J.O. A 20 27.142,84   

  A2         23 28.408,76   

  A3         26 30.209,92   
  A4         28 31.802,00   

  A5         30 33.419,67   

LA21067 A1 DIRECTOR/A MUSEU L J.O. A 21 27.018,55   
  A2         23 27.885,30   
  A3         26 29.686,45   

  A4         28 31.278,53   

  A5         30 32.896,21   

Manresa, 11 de gener de 2005 
El regidor delegat d'Administració 

 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI  

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 
REQUISITS 

(Grup) 

FOR-MA 
DE PRO -

VISIÓ 
 NIVELL 

CD 
COMPLE-MENT 
ESPECÍFIC 2005 

                  

FE12001 E1 CONSERGE F J.O. E C.M. 12 4.084,63
  E2           13 4.089,77
  E3           14 4.095,02

FE12005 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F J.O. E C.M. 12 5.264,97
  E2           13 5.270,10
  E3           14 5.275,37

FE12006 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F J.P2. E C.M. 12 7.459,63
  E2           13 7.464,76
  E3           14 7.470,01

FE12007 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F J.O. E C.M. 12 4.793,31
  E2           13 4.798,44
  E3           14 4.803,70

FE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F J.O.D2 E C.M. 12 5.537,85
  E2           13 5.542,98
  E3           14 5.548,24

FD13007 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.O. D C.M. 13 4.566,05
  D1.1           14 4.571,31
  D2           15 4.576,43
  D3           16 4.581,56
  D4           17 4.586,79
  D5           18 4.591,92

FD13008 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.O.D.1 D C.M. 13 5.657,97
  D2           15 5.668,35
  D3           16 5.673,48
  D4           17 5.678,72
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  D5           18 5.683,85
FD13009 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P1. D C.M. 13 5.680,27

  D2           15 5.690,65
  D3           16 5.695,78
  D4           17 5.701,01
  D5           18 5.706,14

FD13010 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P1.D1 D C.M. 13 6.772,19
  D2           15 6.782,57
  D3           16 6.787,70
  D4           17 6.792,94
  D5           18 6.798,07

FD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P2. D C.M. 13 6.794,49
  D2           15 6.804,86
  D3           16 6.810,00
  D4           17 6.815,23
  D5           18 6.820,36

FD13012 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P.D1 D C.M. 13 7.886,40
  D2           15 7.896,78
  D3           16 7.901,91
  D4           17 7.907,15
  D5           18 7.912,28

FD13013 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA F J.O. D LL.D. 13 4.566,05
  D2           15 4.576,43
  D3           16 4.581,56
  D4           17 4.586,79
  D5           18 4.591,92

FD13014 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA F J.O.D1 D LL.D. 13 5.657,97
  D2           15 5.668,35
  D3           16 5.673,48
  D4           17 5.678,72
  D5           18 5.683,85

FD13015 D1 INFORMADOR/A SOCIAL F J.O. D C.M. 13 4.861,31
  D2           15 4.871,69
  D3           16 4.876,82
  D4           17 4.882,05
  D5           18 4.887,19

FD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL F J.P.D1 D LL.D. 13 8.960,81
  D2           15 8.971,19
  D3           16 8.976,32
  D4           17 8.981,56
  D5           18 8.986,69

FD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A F J.O.D1 D C.M. 13 5.657,97
  D2           15 5.668,35
  D3           16 5.673,48
  D4           17 5.678,72
  D5           18 5.683,85

FD13018 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F J.O. D C:M: 13 6.160,25
  D1.1           14 6.165,51
  D2           15 6.170,63
  D3           16 6.175,77
  D4           17 6.181,00
  D5           18 6.186,13

FD13019 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F J.P1. D C.M. 13 7.388,37
  D2           15 7.398,75
  D3           16 7.403,88
  D4           17 7.409,10
  D5           18 7.414,24

FD13020 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F J.O.D2 D C.M. 13 7.019,93
  D1.1           14 7.025,18
  D2           15 7.030,31
  D3           16 7.035,44
  D4           17 7.040,67
  D5           18 7.045,80

FD14027 D1 AGENT POLICIA LOCAL F J.P1.D2 D C.M. 14 10.145,53
  D2           15 10.150,66
  D3           16 10.155,79
  D4           17 10.161,02
  D5           18 10.166,15

FD14028 D1 AGENT POLICIA LOCAL F J.P2.D2 D C.M. 14 11.511,10
  D2           15 11.516,22
  D3           16 11.521,36
  D4           17 11.526,58
  D5           18 11.531,71

FD16044 D3 CONDUCTOR ALCALDIA F J.P.D1 D LLD 16 13.644,21

  D4           17 13.649 ,45
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  D5           18 13.654,58

FD16045 D3 CAPORAL F J.P1.D2 D C.M. 16 11.724,90

  D4           17 11.730,14

  D5           18 11.735,27

FD16046 D3 CAPORAL F J.P2.D2 D C.M. 16 13.224,39

  D4           17 13.229,62

  D5           18 13.234,75

FC14019 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.O.D1 C C.M. 14 6.576,20

  C2           16 6.586,44

  C3           18 6.596,81

  C4           20 6.607,19

  C5           22 6.623,24

FC14020 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.P1. C C.M. 14 6.602,35

  C2           16 6.612,61

  C3           18 6.622,96

  C4           20 6.633,34

  C5           22 6.649,40

FC14021 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.P1.D1 C C.M. 14 7.884,45

  C2           16 7.894,71

  C3           18 7.905,07

  C4           20 7.915,45

  C5           22 7.931,50

FC14022 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.P.D1 C C.M. 14 9.192,72

  C2           16 9.202,98

  C3           18 9.213,34

  C4           20 9.223,72

  C5           22 9.239,77
FC14023 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.O. C C.M. 14 5.294,07

  C1.1           15 5.299,20
  C2           16 5.304,33
  C3           18 5.314,68
  C4           20 5.325,07
  C5           22 5.341,12

FC14024 C1 ADMINISTRATIU/VA  F J.P2. C C.M. 14 7.910,61
  C2           16 7.920,86
  C3           18 7.931,22
  C4           20 7.941,60
  C5           22 7.957,65

FC15017 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F J.O. C C.E. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15018 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F J.O.D2 C C.E. 15 6.630,85
  C2           16 6.635,98
  C3           18 6.646,34
  C4           20 6.656,72
  C5           22 6.672,77

FC15019 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL F J.O. C C.E. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15020 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A
 SOCIOCULTURAL F J.O. C C.E. 15 5.682,56

  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15027 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  F J.O. C C.M. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05

  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15028 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  F J.P1. C C.M. 15 7.037,22
  C2           16 7.042,35
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  C3           18 7.052,72
  C4           20 7.063,10
  C5           22 7.079,15

FC15029 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ F J.P2. C C.M. 15 8.391,90
  C2           16 8.397,03
  C3           18 8.407,39
  C4           20 8.417,77
  C5           22 8.433,82

FC15030 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  F J.P.D1 C C.M. 15 9.719,44
  C2           16 9.724,57
  C3           18 9.734,93
  C4           20 9.745,32
  C5           22 9.761,36

FC15031 C1 AGENT EXECUTIU F J.P1. C C.E. 15 7.037,22
  C2           16 7.042,35
  C3           18 7.052,72
  C4           20 7.063,10
  C5           22 7.079,15

FC15032 C1 AGENT EXECUTIU F J.P.D1 C C.E. 15 9.719,44
  C2           16 9.724,57
  C3           18 9.734,93
  C4           20 9.745,32
  C5           22 9.761,36

FC15033 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS CULTURALS F J.P.D1 C C.E. 15 8.364,78
  C2           16 8.369,91
  C3           18 8.380,27
  C4           20 8.390,65
  C5           22 8.406,70

FC15034 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F J.P.D1 C C.E. 15 9.719,44

  C2           16 9.724,57
  C3           18 9.734,93
  C4           20 9.745,32
  C5           22 9.761,36

FC15035 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SISTEMES INFORMÀTICS F J.O. C C.E. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15036 C1 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ F J.O. C C.E. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F J.P.D1 C C.E. 15 9.719,44

  C2           16 9.724,57

  C3           18 9.734,93

  C4           20 9.745,32

  C5           22 9.761,36
FC15038 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA  EN GESTIÓ URBANISME F J.P2. C C.M. 15 8.391,90

  C2           16 8.397,03
  C3           18 8.407,39
  C4           20 8.417,77
  C5           22 8.433,82

FC15039 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F J.O. C C.E. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15040 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F J.O. C C.M. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15041 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG F J.O. C C.E. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15042 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F J.P1.D1 C C.E. 15 7.586,42

  C2           16 7.591,55
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  C3           18 7.601,91

  C4           20 7.612,30

  C5           22 7.628,34
FC15043 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F J.O. C C.E. 15 5.682,56

  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15044 C1 
TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F J.P2. C C.E. 15 8.391,90

  C2           16 8.397,03
  C3           18 8.407,39
  C4           20 8.417,77
  C5           22 8.433,82

FC15045 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F J.O. C C.E. 15 6.214,05
  C2           16 6.219,19
  C3           18 6.229,54
  C4           20 6.239,92
  C5           22 6.255,98

FC15046 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F J.P2. C C.E. 15 8.999,29
  C2           16 9.004,42
  C3           18 9.014,79
  C4           20 9.025,17
  C5           22 9.041,22

FC15047 C1 TÈCNIC ESPECIALISTA DE GESTIÓ F J.O. C C.M. 15 5.682,56
  C2           16 5.687,69
  C3           18 5.698,05
  C4           20 5.708,43
  C5           22 5.724,48

FC15048 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F J.P2. C C.M. 15 8.391,90
  C2           16 8.397,03
  C3           18 8.407,39
  C4           20 8.417,77
  C5           22 8.433,82

FC15049 C1 INFORMADOR/A TURÍSTIC F J.P1. C C.E. 15 7.037,22
  C2           16 7.042,35
  C3           18 7.052,72
  C4           20 7.063,10
  C5           22 7.079,15

FC15050 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/ANA F J.P1. C C.E. 15 7.037,22
  C2           16 7.042,35
  C3           18 7.052,72
  C4           20 7.063,10
  C5           22 7.079,15

FC16047 C2 CAP DE LA SUBUNITAT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES F J.O. C C.E. 16 6.956,55
  C3           18 6.966,91
  C4           20 6.977,29
  C5           22 6.993,34

FC19070 C3 CAP D'UNITAT- SERGENT  F J.P1.D2 C C.E. 19 13.103,66
  C4           20 13.108,91
  C5           22 13.124,96

FC22096 C5 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL F J.P.D1 C C.E. 22 18.713,30
FB19046 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F J.O. B C.M. 19 6.954,86

  B2           21 6.967,86
  B3           23 6.984,64
  B4           25 7.001,44
  B5           26 7.019,51

FB19047 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.P2. B C.M. 19 9.578,23
  B2           21 9.591,21
  B3           23 9.608,00
  B4           25 9.624,79
  B5           26 9.642,88

FB19048 B1 TÈCNIC/A D 'ARXIU F J.O. B C.E. 19 4.478,06
  B2           21 4.491,05
  B3           23 4.507,84
  B4           25 4.524,64
  B5           26 4.542,71

FB19049 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.O. B C.M. 19 6.185,88
  B2           21 6.198,86
  B3           23 6.215,66
  B4           25 6.232,46
  B5           26 6.250,53

FB19050 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.O.D1 B C.M. 19 7.848,28
  B2           21 7.861,28
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  B3           23 7.878,06
  B4           25 7.894,86
  B5           26 7.912,94

FB19051 B1 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT JURÍDIC F J.O.D1 B C.M. 19 7.848,28
  B2           21 7.861,28
  B3           23 7.878,06
  B4           25 7.894,86
  B5           26 7.912,94

FB19052 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F J.O. B C.M. 19 6.954,86

  B1.1           20 6.960,11

  B2           21 6.967,86

  B3           23 6.984,64

  B4           25 7.001,44

  B5           26 7.019,51
FB19053 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F J.O.D1 B C.M. 19 8.671,11

  B2           21 8.684,10
  B3           23 8.700,89

  B4           25 8.717,69
  B5           26 8.735,76

FB19054 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA PÚBLICA F J.O.D1 B C.M. 19 8.671,11
  B2           21 8.684,10
  B3           23 8.700,89
  B4           25 8.717,69
  B5           26 8.735,76

FB19055 B1 TREBALLADOR/A  SOCIAL F J.O. B C.M. 19 6.954,86
  B2           21 6.967,86
  B3           23 6.984,64
  B4           25 7.001,44
  B5           26 7.019,51

FB19056 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F J.O.D1 B C.M. 19 8.671,11
  B2           21 8.684,10
  B3           23 8.700,89
  B4           25 8.717,69
  B5           26 8.735,76

FB19057 B1 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ F J.P2. B C.E. 19 10.457,40
  B2           21 10.470,38
  B3           23 10.487,18
  B4           25 10.503,96
  B5           26 10.522,05

FB19058 B1 TÈCNIC/A DE JOVENTUT  F J.P.D1. B C.E. 19 12.173,65
  B2           21 12.186,64
  B3           23 12.203,42
  B4           25 12.220,22
  B5           26 12.238,31

FB19059 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN OBRA PÚBLICA F J.P.1. B C.M. 19 8.706,12

  B1.1           20 8.711,38
  B2           21 8.719,11
  B3           23 8.735,90
  B4           25 8.752,70
  B5           26 8.770,78

FB19060 B1 TÈCNIC/A DE FESTES  F J.P.D1. B C.E. 19 10.422,38
  B2           21 10.435,37
  B3           23 10.452,16
  B4           25 10.468,95
  B5           26 10.487,04

FB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS SOCIALS F J.O. B C.M. 19 6.954,86
  B2           21 6.967,86
  B3           23 6.984,64
  B4           25 7.001,44
  B5           26 7.019,51

FB19062 B1 TÈCNIC/A DE  MOBILITAT F J.P1. B C.E. 19 8.706,12
  B2           21 8.719,11
  B3           23 8.735,90
  B4           25 8.752,70
  B5           26 8.770,78

FB19063 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JP2 B C.E. 19 10.457,40
  B2           21 10.470,38
  B2.1           22 10.478,70
  B3           23 10.487,18
  B4           25 10.503,96
  B5           26 10.522,05
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FB19064 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DESENVOLUPAMENT  F JP1 B C.M. 19 8.706,12
  B2           21 8.719,11
  B3           23 8.735,90
  B4           25 8.752,70
  B5           26 8.770,78

FB19065 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFRASTRUCTURES 
INFORMÀTIQUES I TELECOMUNICACIONS F J.O.D1 B C.E. 19 8.671,11

  B2           21 8.684,10
  B3           23 8.700,89
  B4           25 8.717,69
  B5           26 8.735,76

FB19066 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RRHH F J.P1. B C.E. 19 8.706,12
  B2           21 8.719,11
  B3           23 8.735,90
  B4           25 8.752,70
  B5           26 8.770,78

FB19067 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE GESTIÓ SERVEIS A LA
PERSONA F J.O. B C.E. 19 6.954,86

  B2           21 6.967,86
  B3           23 6.984,64
  B4           25 7.001,44
  B5           26 7.019,51

FB19068 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL TERRITORI F J.O. B C.E. 19 6.954,86
  B2           21 6.967,86
  B3           23 6.984,64
  B4           25 7.001,44
  B5           26 7.019,51

FB19069 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.O.D2 B C.M. 19 7.373,34
  B2           21 7.386,32
  B3           23 7.403,12
  B4           25 7.419,91
  B5           26 7.437,99

FB19070 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F J.O. B C.E. 19 6.954,86
  B2           21 6.967,86
  B3           23 6.984,64
  B4           25 7.001,44
  B5           26 7.019,51

FB19071 B1 TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES F J.P.D1. B LL.D. 19 12.758,34
  B2           21 12.771,33
  B3           23 12.788,11
  B4           25 12.804,91
  B5           26 12.822,99

FB19072 B1 TÈCNIC/A DE NÒMINES F J.P.D1 B C.E. 19 11.241,03
  B2           21 11.254,01
  B3           23 11.270,80
  B4           25 11.287,60
  B5           26 11.305,68

FB19073 B1 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA F J.P.D1 B C.E. 19 11.241,03
  B2           21 11.254,01
  B3           23 11.270,80
  B4           25 11.287,60
  B5           26 11.305,68

FB19074 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.P.D1 B C.M. 19 11.241,03
  B2           21 11.254,01
  B3           23 11.270,80
  B4           25 11.287,60
  B5           26 11.305,68

FB19075 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.P.1. B C.M. 19 7.882,16
  B2           21 7.895,14
  B3           23 7.911,93
  B4           25 7.928,73
  B5           26 7.946,81

FB19076 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR DE SALUT  F J.O. B C.E. 19 6.185,88
  B2           21 6.198,86
  B3           23 6.215,66
  B4           25 6.232,46
  B5           26 6.250,53

FB19077 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL 
D'IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA F J.O. B C.E. 19 7.557,09

  B2           21 7.570,07
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  B3           23 7.586,86

  B4           25 7.603,65

  B5           26 7.621,74

FB19078 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
LES DONES F J.O. B C.E. 19 7.557,09

  B2           21 7.570,07
  B3           23 7.586,86
  B4           25 7.603,65
  B5           26 7.621,74

FB19079 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL 
D'INFÀNCIA I FAMÍLIA F J.O. B C.E. 19 7.557,09

  B2           21 7.570,07
  B3           23 7.586,86
  B4           25 7.603,65
  B5           26 7.621,74

FB19080 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
JOVENTUT F J.P.D1 B C.E. 19 12.904,16

  B2           21 12.917,14
  B3           23 12.933,94
  B4           25 12.950,74
  B5           26 12.968,81

FB19081 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA F JP2 B C.E. 19 11.145,73

  B2           21 11.158,71
  B3           23 11.175,51
  B4           25 11.192,29
  B5           26 11.210,38

FB19082 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ F J.O.D1 B C.E. 19 9.315,52

  B2           21 9.328,50
  B3           23 9.345,30
  B4           25 9.362,10
  B5           26 9.380,17

FB21077 B2 CAP DE LA UNITAT DE RESIDUS I NETEJA  F J.O. B C.E. 21 8.034,65
  B3           23 8.051,44
  B4           25 8.068,23
  B5           26 8.086,32

FB21078 B2 CAP DE LA UNITAT DE PARCS I JARDINS  F J.O. B C.E. 21 8.034,65
  B3           23 8.051,44
  B4           25 8.068,23
  B5           26 8.086,32

FB21079 B2 CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA  F J.O. B C.E. 21 8.034,65
  B3           23 8.051,44
  B4           25 8.068,23
  B5           26 8.086,32

FB21080 B2 CAP DE LA UNITAT DE CENTRES PROPIS  F J.O. B C.E. 21 8.034,65
  B3           23 8.051,44
  B4           25 8.068,23
  B5           26 8.086,32

FB21081 B2 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ F J.P.D1 B C.E. 21 13.622,20
  B2.1           22 13.630,51
  B3           23 13.638,99
  B4           25 13.655,79
  B5           26 13.673,87

FB21082 B2 CAP DE LA UNITAT DE TOPOGRAFIA  F J.O. B C.E. 21 8.034,65
  B3           23 8.051,44
  B4           25 8.068,23
  B5           26 8.086,32

FB21083 B2 CAP D'UNITAT D'INSTAL.LACIONS I XARXES F J.P1. B C.E. 21 9.909,66
  B3           23 9.926,44
  B4           25 9.943,24
  B5           26 9.961,33

FB21084 B2 
CAP D'UNITAT DE BANC DE DADES, CADASTRE I 
INSPECCIÓ F J.P2. B C.E. 21 11.784,69

  B3           23 11.801,47
  B4           25 11.818,27
  B5           26 11.836,35

FB21085 B2 CAP DE LA UNITAT DE FISCALITZACIÓ I INFORMES F J.P1.D1 B C.E. 21 11.747,17
  B2.1           22 11.755,50
  B3           23 11.763,97
  B4           25 11.780 ,76
  B5           26 11.798,84
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FB21086 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA F J.P2. B C.E. 21 11.784,69
  B2.1           22 11.793,00
  B3           23 11.801,47
  B4           25 11.818,27
  B5           26 11.836,35

FB21087 B2 CAP D'UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA F J.P.D1 B C.E. 21 13.622,20
  B2.1           22 13.630,51
  B3           23 13.638,99
  B4           25 13.655,79
  B5           26 13.673,87

FB21088 B2 CAP D'UNITAT D'AGENDA 21 F J.P1. B C.E. 21 9.909,66
  B3           23 9.926,44
  B4           25 9.943,24
  B5           26 9.961,33

FB21089 B2 CAP DE LA UNITAT DE CULTURA ARTÍSTICA I POPULAR F J.P1.D2 B C.E. 21 11.222,25
  B3           23 11.344,28
  B4           25 11.466,34
  B5           26 11.597,87

FB21090 B2 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA F J.P1.D1 B C.E. 21 11.747,17
  B3           23 11.763,97
  B4           25 11.780,76
  B5           26 11.798,84

FB21092 B2 CAP DE LA UNITAT DE SALUT  F J.P2. B C.E. 21 11.784,69
  B3           23 11.801,47
  B4           25 11.818,27
  B5           26 11.836,35

FB21093 B2 CAP DE LA UNITAT D'ARXIU F J.O. B C.E. 21 8.034,65
  B3           23 8.051,44
  B4           25 8.068,23
  B5           26 8.086,32

FB21094 B2 CAP DE LA UNITAT DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS F J.P1. B C.E. 21 9.909,66
  B3           23 9.926,44
  B4           25 9.943,24
  B5           26 9.961,33

FB21095 B2 CAP DE LA UNITAT DE COMPTABILITAT F J.P2. B C.E. 21 11.956,87
  B3           23 11.973,66
  B4           25 11.990,46
  B5           26 12.008,54

FB21096 B2 CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA F J.O.D1 B C.E. 21 9.738,10
  B3           23 9.754,90
  B4           25 9.771,68
  B5           26 9.789,77

FB21097 B2 CAP D'UNITAT DE SERVEIS ESPECÍFICS I ESPECIALITZATS F J.O. B C.E. 21 8.034,65
  B3           23 8.051,44
  B4           25 8.068,23
  B5           26 8.086,32

FB21098 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ URBANÍSTICA F JP1 B C.E. 21 9.909,66
  B3           23 9.926,44
  B4           25 9.943,24
  B5           26 9.961,33

FB21099 B2 CAP D'UNITAT D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ F JP1 B C.E. 21 9.909,66
  B3           23 9.926,44
  B4           25 9.943,24
  B5           26 9.961,33

FB21100 B2 CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS F JPD1 B C.E. 21 13.622,20
  B3           23 13.638,99
  B4           25 13.655,79
  B5           26 13.673,87

FB21101 B2 CAP D'UNITAT DE REGISTRE I ACTES F JPD1 B C.E. 21 13.622,20
  B3           23 13.638,99
  B4           25 13.655,79
  B5           26 13.673,87

FB25108 B4 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA F JP1 B C.E. 25 10.531,45
  B5           26 10.549,52

FB25109 B4 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS F J.P1.D1 B C.E. 25 12.523,31
  B5           26 12.541,39

FB25110 B4 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS 
I XARXES F JP2 B C.E. 25 16.197,75

  B5           26 16.215,84

FB25111 B4 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DELS 
SERVEIS A LES PERSONES F JP1 B C.E. 25 10.531,35

  B5           26 10.549,42
FB25112 B4 CAP DE SECCIÓ D'EDUCACIÓ F J.P1.D1 B C.E. 25 12.523,31

  B5           26 12.541,39
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FB25113 B4 CAP DE SECCIÓ DE PROGRAMACIÓ I QUALITAT F JP2 B C.E. 25 12.561,18
  B5           26 12.579,26

FB26119 B5 CAP DE SERVEI - INSPECTOR POLICIA LOCAL F J.D.E. B C.E. 26 21.260,19

FA20067 A1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
LA GENT GRAN F J.O. A C.E. 20 7.053,38

  A2           23 7.077,91
  A2.1           24 7.086,24
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20068 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI AMBIENT  F J.O. A C.M. 20 7.053,38
  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20069 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F J.P.2 A C.M. 20 10.931,13
  A2           23 10.955,66
  A3           26 10.990,53
  A4           28 11.021,42
  A5           30 11.052,80

FA20070 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F J.O. A C.M. 20 7.053,38
  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20071 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F J.P2. A C.M. 20 10.931,13
  A2           23 10.955,66
  A3           26 10.990,53
  A4           28 11.021,42
  A5           30 11.052,80

FA20073 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA F J.O. A C.E. 20 7.053,38
  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20074 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE F J.O. A C.M. 20 7.053,38
  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20075 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ CIUTADANA F J.P.D1 A C.E. 20 12.830,94
  A2           23 12.855,47
  A3           26 12.890,34
  A4           28 12.921,21
  A5           30 12.952,61

FA20076 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL F J.P.1. A C.M. 20 8.992,17

  A2           23 9.016,69
  A3           26 9.051,57
  A4           28 9.082,44
  A5           30 9.113,84

FA20077 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F J.O. A C.M. 20 7.053,38
  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20078 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA F J.O. A C.M. 20 7.053,38
  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20079 A1 
TÊCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE GESTIÓ F J.P1. A C.E. 20 8.992,17

  A2           23 9.016,69
  A3           26 9.051,57
  A4           28 9.082,44
  A5           30 9.113,84

FA20080 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR SIG F J.P.D1 A C.E. 20 12.830,94
  A2           23 12.855,47
  A3           26 12.890,34
  A4           28 12.921,21
  A5           30 12.952,61

FA20081 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F J.O. A C.E. 20 7.053,38
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  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20082 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F J.P.1. A C.E. 20 8.992,17
  A2           23 9.016,69
  A3           26 9.051,57
  A4           28 9.082,44
  A5           30 9.113,84

FA20083 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE TURISME F J.P1.D1 A C.E. 20 10.891,45
  A2           23 10.915,97
  A3           26 10.950,85
  A4           28 10.981,73
  A5           30 11.013,12

FA20084 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE SISTEMES  F J.O. A C.E. 20 7.053,38

  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20085 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE GESTIÓ  F J.O. A C.E. 20 7.053,38

  A2           23 7.077,91
  A3           26 7.112,78
  A4           28 7.143,67
  A5           30 7.175,05

FA20086 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - COMERÇ I 
MERCATS  F J.P.1. A C.E. 20 8.992,17

  A2           23 9.016,69
  A3           26 9.051,57
  A4           28 9.082,44
  A5           30 9.113,84

FA20087 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - TIC I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  F J.P.1. A C.E. 20 8.992,17

  A2           23 9.016,69
  A3           26 9.051,57
  A4           28 9.082,44
  A5           30 9.113,84

FA23101 A2 CAP DE LA UNITAT DEL SIG F J.P.D1 A C.E. 23 14.416,52
  A3           26 14.451,39
  A4           28 14.482,28
  A5           30 14.513,66

FA23102 A2 CAP D'UNITAT DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS F J.P1. A C.E. 23 10.248,11
  A3           26 10.282,98
  A4           28 10.313,86
  A5           30 10.345,25

FA23103 A2 CAP D'UNITAT DE SISTEMES F J.P1. A C.E. 23 10.248,11
  A3           26 10.282,98
  A4           28 10.313,86
  A5           30 10.345,25

FA23104 A2 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL F J.P1.D1 A C.E. 23 11.855,38
  A3           26 11.890,26
  A4           28 11.921,14
  A5           30 11.952,52

FA23105 A2 
CAP DE LA UNITAT JURIDICO ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL F J.P1. A C.E. 23 10.248,11

  A3           26 10.282,98
  A4           28 10.313,86
  A5           30 10.345,25

FA26107 A3 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA F JP1 A C.E. 26 10.733,50
  A4           28 10.764,39
  A5           30 10.795,78

FA26108 A3 CAP DE SECCIÓ D'OCUPACIÓ F JP1 A C.E. 26 10.733,50
  A4           28 10.764,39
  A5           30 10.795,78

FA26109 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPORTS F JP1 A C.E. 26 10.733,50
  A4           28 10.764,39
  A5           30 10.795,78

FA26110 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE 
SERVEIS FINANCERS F JP1 A C.E. 26 10.733,50

  A4           28 10.764,39
  A5           30 10.795,78

FA26111 A3 CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I INFORMACIÓ F JP1 A C.E. 26 10.733,50
  A4           28 10.764,39
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  A5           30 10.795,78
FA26112 A3 CAP DE SECCIÓ DE SECRETARIA GENERAL F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89

  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26113 A3 CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89
  A3.1           27 18.150,43
  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26114 A3 
CAP DE SECCIÓ D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL I
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89

  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26115 A3 CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES F J.P2. A C.E. 26 13.144,65
  A4           28 13.175,53
  A5           30 13.206,92

FA26116 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPAIS PÚBLICS F JP1 A C.E. 26 10.733,50

  A4           28 10.764,39
  A5           30 10.795,78

FA26117 A3 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89
  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26118 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA F JP2 A C.E. 26 13.144,65
  A4           28 13.175,53
  A5           30 13.206,92

FA26120 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ I PATRIMONI F JP2 A C.E. 26 12.965,78
  A4           28 12.996,66
  A5           30 13.028,05

FA26121 A3 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA F JP2 A C.E. 26 12.965,78
  A4           28 12.996,66
  A5           30 13.028,05

FA26122 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89
  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26123 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89
  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26124 A3 
CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I 
GESTIÓ PATRIMONIAL F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89

  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26125 A3 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89
  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA26126 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL F J.D.E. A C.E. 26 18.127,89

  A4           28 18.158,78
  A5           30 18.190,17

FA28001 A4 CAP DE SUBSERVEI DE SECRETARIA GENERAL F J.P.D1 A C.E. 28 16.885,27
  A5           30 16.916,67

FA29118 A4 
CAP DE SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA I NOUS 
PROJECTES F J.D.E. A LL.D. 29 25.904,30

  A5           30 25.927,22
FA29119 A4 CAP DE SERVEI DE PROJECTES URBANS F JP1 A LL.D. 29 16.933,87

  A5           30 16.956,79
FA29120 A4 CAP DE SERVEI D'URBANISME F J.D.E. A LL.D. 29 25.904,30

  A5           30 25.927,22

FA29121 A4 
CAP DE SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I 
MANTENIMENTS F J.D.E. A LL.D. 29 25.904,30

  A5           30 25.927,22

FA29122 A4 CAP DE SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ F J.D.E. A LL.D. 29 25.904,30
  A5           30 25.927,22

FA29124 A4 
CAP DE SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS 
HUMANS F J.D.E. A LL.D. 29 27.725,69

  A5           30 27.748,61

FA29125 A4 CAP DE SERVEI DELS SERVEIS DEL TERRITORI F J.D.E. A LL.D. 29 27.725,69
  A5           30 27.748,61

FA29126 A4 CAP DE SERVEI DE DESE NVOLUPAMENT  F J.D.E. A LL.D. 29 27.725,69
  A5           30 27.748,61

FA30127 A5 CAP DE SERVEI - SECRETARI GENERAL F J.D.E. A LL.D. 30 28.758,16
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FA30128 A5 
CAP DE SERVEI DELS SERVEIS FINANCERS I 
INTERVENTOR GENERAL F J.P.D1 A LL.D. 30 25.071,18

FA30129 A5 
CAP DE SERVEI DE TRESORERIA I TRESORER/A 
GENERAL F J.P.D1 A LL.D. 30 25.071,18

 
Manresa, 11 de gener de 2005 
El regidor delegat d'Administració 

 
 
El senyor Irujo i Fatuarte manifesta que aquest dictamen és típic del mes de gener, i 
d'altra banda, preceptiu ja que es tracta de fixar els diferents aspectes i conceptes 
retributius tant del personal laboral com del personal funcionari de l'Ajuntament de 
Manresa per a l'any 2005.  Els acords responen als diferents conceptes retributius que 
s'han d'adequar perquè a partir d'aquest mes de gener el personal pugui percebre les 
retribucions corresponents.  
Pel que fa a les retribucions bàsiques i al complement de destinació,  les quanties que 
es fixen són aquelles que vénen determinades per la Llei de Pressupostos Generals 
de l'Estat i pel que fa al complement específic del personal laboral i funcionari, les 
quantitats que es percebran el 2005 vénen detallades en l'annex.  
Respecte a les pagues extraordinàries, l'única  novetat respecte a  l'any passat és  que 
seguint el que diu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat es percebrà el 60 % del 
complement del destí – l'any passat era del 40 % - També es fixen les quanties dels 
plusos i es fa una adequació de tots els conceptes retributius.  
Per altra banda, annexes al dictamen hi ha la relació del personal laboral i la seva  
taula salarial i la que fa referència al personal funcionari, comprensiva de la 
denominació del lloc,  forma de provisió, complement de destí, complement específic, 
etc.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC i 2 
GMICV-EA) i 9 abstencions ( 7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
    
3. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
  
3.1.1 ALIENAR, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, EL PROINDIVÍS DE 

TITULARITAT MUNICIPAL SOBRE LA FINCA NÚM. 4 SITUADA AL 
POLÍGON 2 DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL 
ELS TRULLOLS 2 DE MANRESA, I APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR AQUESTA 
SUBHASTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5 de 
gener de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
" Mitjançant resolució d’alcaldia de 22 de setembre de 2004 es va incoar l’expedient 
per a l’alienació, mitjançant subhasta pública, del proindivís de titularitat municipal 
sobre la finca número 4 situada al Polígon 2 del projecte de reparcel·lació del Pla 
Parcial Els Trullols 2 de Manresa, que respon a la següent descripció: 
 

Parcel·la de 1999,79 m2 de superfície i de 1679,82 m2 de sostre edificable, de 
forma sensiblement trapezoïdal. Limita, al Nord, amb vial sense nom; al sud, en 
una línia de 48,75 metres, amb la finca assenyalada amb el número 1 en el 
mateix projecte de reparcel·lació, adjudicada conjuntament a les germanes 
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Anna i Rosaura Querol Estragués, a Hosteleria Manresana, SL i a Jesús Querol 
Combellé i esposa; a l’est, en línia de 44, 70 metres, amb la finca assenyalada 
amb el número 3 en el mateix projecte de reparcel·lació, adjudicada a la 
companyia MS-MT, SL; i a l’oest, amb l’avinguda dels Països Catalans.  

 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2578, Llibre 
1207, Full 78, Finca núm. 54058, Inscripció 1a i ha estat donada d’alta a l’Inventari 
Consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de 
bé patrimonial (núm. de relació 331.138). 
 
Segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals, la finca, d’acord amb el Pla 
general, aprovat el 23 de maig de 1981, té la classificació de sòl urbanitzable 
programat i la qualificació urbanística de Terciària (clau – 3.3 c). Pel que fa a l’ús, 
aquest és comercial, comercial en gran superfície, oficines i serveis, hoteler, 
restauració, recreatiu, aparcament de suport als usos admesos, estacions de servei, 
educatiu, esportiu, sanitarioassistencial, cultural, associatiu, religiós. El proindivís ha 
estat valorat en DOS-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS 
AMB SETZE CÈNTIMS (221.889,16 EUR), segons informe emès pel Cap del Servei 
d’Urbanisme en data 8 d’octubre de 2004.   
 
Aquesta parcel·la, propietat de l’Ajuntament de Manresa en un 78,89%, li va ser 
adjudicada en el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació 2 del Pla Parcial Els 
Trullols 2, aprovat definitivament el dia 17 de març de 2003 . 
 
L’esmentada parcel·la no es troba inclosa en cap pla d’ordenació ni projecte d’obres 
que la fes necessària per l’Ajuntament. 
 
L’interventor municipal ha informat en data 26 de novembre de 2004 que el valor del 
bé a alienar no excedeix del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de 
la corporació. 
 
Consideracions legals 
 
La normativa aplicable a l’alienació de béns patrimonials la trobem en els preceptes 
següents: 
 

- Articles 52.2 p), 53.1 q), 209, 214, 222, 223 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 

- Articles 40, 41 i 42 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, tenint en compte allò que resulta 
modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985 

- Article 5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

- Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques 

- Article 1445 i concordants del Codi Civil 
 
Tenint en compte que el valor del proindivís no supera el 25% dels recursos ordinaris 
del pressupost consolidat de l’Ajuntament, és suficient donar compte al Departament 
de Governació i Administracions Públiques, la qual cosa s’haurà de dur a terme abans 
d’adoptar l’acord d’alienació.  
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S’ha redactat el Plec de clàusules que conté les declaracions jurídiques, econòmiques 
i administratives que han de regular específicament aquest contracte, Plec que 
s’adequa a les determinacions dels articles 66 i 67 del Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, si bé tenint en compte que ens trobem 
davant un contracte per a l’alienació d’un bé patrimonial. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès pels serveis 
jurídics d’Urbanisme i 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. ALIENAR, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, el proindivís de titularitat 
municipal sobre la finca número 4 situada al Polígon 2 del projecte de reparcel·lació 
del Pla Parcial Els Trullols 2 de Manresa, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de 
Manresa, al Volum 2578, Llibre 1207, Full 78, Finca núm. 54058, inscripció 1a i 
anotada a l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, 
amb la qualificació jurídica de patrimonial i amb el núm. de relació 331.138. 
 
2n. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que 
haurà de regir aquesta subhasta. 
 
3r. CONVOCAR SUBHASTA PÚBLICA per a l’alienació del proindivís descrit en el 
primer apartat, mitjançant inserció d’anunci en el tauler d’anuncis, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
allò disposat a l’article 78 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
4t. FACULTAR  l’alcalde-president d’aquest Ajuntament per a què realitzi les 
actuacions que resultin necessàries i signi els documents oportuns, tan públics com 
privats, per a l’efectivitat dels precedents acords". 
 
La senyora Mas i Pintó  diu que es tracta de l'inici de la subhasta d'uns terrenys 
corresponents al 10 % d'aprofitament del polígon 2 del Pla Parcial Els Trullols 2. No és 
la totalitat de la parcel·la sinó gairebé un 80 %, és un proindivís de 2.000 m2 de 
superfície aproximadament, amb un sostre de 1.700 m2 i el preu de sortida és de del 
voltant de 221.000 euros, valorat d'acord amb els informes tècnics que s'acompanyen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, s'esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
4.1.1 ADHERIR AQUEST AJUNTAMENT A LA XARXA SIDA I MÓN LOCAL,  AIXÍ 

COM A LA SEVA DECLAR ACIÓ DE BASES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de salut, de 10 de gener de 
2004 que, transcrit, diu el següent: 
 
" Transcorreguts més de 20 anys des del diagnòstic del primer cas de SIDA a l’Estat, 
l’epidèmia pel VIH/SIDA al nostre entorn ha estat, i continua sent, un dels principals 



 40

problemes de salut pública dels darrers anys. I no només per la magnitud i l’extensió 
de l’epidèmia, sinó també pel seu important impacte demogràfic, ja que ha estat fins fa 
ben poc la primera causa de mort entre la població jove de Catalunya. 
 
Així, doncs, tant per les morts causades com per les malalties associades i, encara, 
pels problemes psicològics, emocionals i d’adaptació o exclusió social que 
habitualment comporta a les persones afectades en el seu entorn afectiu, laboral i 
social, el VIH/SIDA esdevé una amenaça real per al conjunt de la societat catalana. 
 
És per aquest motiu que totes les administracions i diferents agents sanitaris i socials 
implicats en la lluita contra aquesta malaltia han de sumar els esforços i establir els 
sistemes de treball conjunt que siguin més efectius. I és, en aquest sentit, que les 
institucions que signaran aquest document que es porta a aprovació proposen 
l’establiment d’una xarxa de confluència de sinèrgies i amb l’objectiu de promoure la 
implicació del Món Local en l’abordatge present i futur de la infecció pel VIH/SIDA, 
generant un discurs positiu envers aquesta necessitat es planteja mitjançant 
l’establiment d’aquesta Xarxa: 
 
- Definir les bases per a un model comú d’intervenció comunitària d’àmbit local en 

matèria de VIH/SIDA a Catalunya. 
- Donar suport als agents que intervenen en el Món Local per a l’aplicació d’aquest 

model d’intervenció, adreçat a la prevenció del VIH/SIDA i al tractament dels seus 
problemes associats – inserció i atenció social -. 

- Impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels programes d’intervenció en 
VIH/SIDA: clarificació de competències de les diferents administracions i de les 
fonts de finançament. 

- Impulsar iniciatives d’intervenció i accions comunes: compartir experiències i 
recursos per al desenvolupament de les intervencions necessàries en matèria de 
VIH/SIDA en els diferents punts del territori. 

 
Aquesta Xarxa s’estableix amb les facultats d’actuació i satisfacció de l’interès públic 
compartit entre els diferents agents però intrínsicament propi a cadascun dels 
ajuntaments, i d’acord amb la legislació bàsica sobre règim local i de desenvolupament 
autonòmic que els faculta per al desenvolupament de les eines necessàries dins del 
seu àmbit de competències. 
 
Vist l’informe emès en data 10 de gener de 2005 pel Cap de la Secció Jurídico 
administrativa dels Serveis a les Persones, mitjançant el qual es considera adequats a 
dret els acords que es porten a aprovació, així com el procediment seguit a tal efecte. 
 
Vist que els objectius que es proposen s’adiuen amb les previsions contingudes al Pla 
d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Manresa per al període 2004-2007 i 
específicament en matèria de sanitat. 
 
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Salut, proposa a la Comissió 
Informativa dels Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta 
per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Adherir aquest Ajuntament a la Xarxa Sida i Món Local, així com a la seva 
declaració de bases que s’adjunten a aquest document. 
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Segon.- adoptar el compromís de desenvolupar un pla d’actuació intersectorial, plural i 
participatiu en l’àmbit territorial de Manresa per assolir els objectius de la xarxa i 
establir un mecanisme de coordinació entre els diferents departaments, àrees i entitats 
implicades en l’esmentat pla d’actuació. 
 
Tercer.- Designar com a representats d’aquesta corporació a l’esmentada Xarxa les 
següents persones: 
 
- Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte, com a Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Salut. 
- Sra. Roser Torra i Bastardas, com a Tècnica de Salut de l’Ajuntament de 

Manresa.” 
 
DECLARACIÓ DE BASES DE LA XARXA SIDA I MÓN LOCAL A CATALUNYA 
 
Transcorreguts més de 20 anys des del diagnòstic del primer cas de SIDA a l'Estat 
espanyol, l'epidèmia pel VIH/SIDA al nostre entorn ha estat, i continua sent, un dels 
principals problemes de salut pública dels darrers anys. l no només per la magnitud i 
l'extensió de l'epidèmia, sinó també pel seu important impacte demogràfic, ja que ha 
estat fins fa ben poc la primera causa de mort entre la població jove de Catalunya. 
 
Així doncs, tant per les morts causades com per les malalties associades i, encara, 
pels problemes psicològics, emocionals i d'adaptació o exclusió social que 
habitualment comporta a les persones afectades en el seu entorn afectiu, laboral i 
social, el VIH/SIDA esdevé una amenaça real per al conjunt de la societat catalana. 
 
La situació de l'epidèmia a casa nostra és ben diferent a la d'anys enrere. D'una 
banda, gràcies a la progressiva implementació d'intervencions preventives s'han reduït 
el nombre de nous contagis en alguns col.lectius com, per exemple, en els programes 
de reducció de danys adreçats als usuaris de drogues per via parenteral. De l'altra, la 
introducció dels tractaments antiretrovirals combinats, han allargat la supervivència i la 
qualitat de vida de les persones afectades. Les taxes de mortalitat relacionades amb 
aquesta infecció són, a hores d'ara, similars a les que hi havia al començament de la 
dècada dels vuitanta, tot i que les taxes de prevalença en el nostre país continuen 
estant molt per damunt de la mitjana dels països europeus. 
 
Paral.lelament, mentre les dades epidemiològiques mostren aquest dur perfil, difícil i 
preocupant, la percepció dels ciutadans no s'associa amb la gravetat de la situació 
real. La majoria de persones se sorprenen quan, per exemple, són informades que 
Espanya, juntament amb Portugal, té la taxa més alta de persones amb SIDA, en 
números relatius, de tots els països europeus, o que Espanya, aquesta vegada sense 
Portugal, té les xifres més altes, en números absoluts, de persones amb SIDA de tot 
Europa. 
 
Tots els experts coincideixen a afirmar que una de les característiques més importants 
de la pandèmia de la sida és la seva capacitat de canviar. A molts països, incloent-hi 
els occidentals, hi ha exemples de com en pocs anys s'han modificat les formes de 
propagació de la infecció i els seus determinants. Pensar, doncs, que aquest problema 
de salut està del tot controlat seria un greu error. És per això que caldran accions 
decidides, sostingudes i efectives per canviar aquesta situació més enllà de les 
implementades fins a hores d'ara i, en aquest àmbit, el paper del Món Local ha de ser 
protagonista. 
 
Per a allò que ens ocupa, entenem com a Món Local, més enllà de la definició política 
o administrativa del concepte, l'àmbit territorial que contempla tots i cadascun dels 
agents que hi tenen incidència, ja siguin administracions públiques, col.lectius 
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professionals, entitats civils o socials, conferint-li una dimensió comunitària. 
 
Des dels primers anys d'aparició de l'epidèmia ha existit, en molts casos, una clara 
voluntat del Món Local d'aportar eines per a la prevenció de la infecció pel VIH, per a 
sensibilitzar la població i per a eliminar l'estigmatització envers les persones afectades, 
entre d'altres aspectes. No obstant, tant la infecció pel VIH com la sida sempre han 
estat temes delicats des del punt de vista polític, la qual cosa ha motivat que els 
responsables dels programes de SIDA hagin hagut de dedicar-se a cercar el necessari 
compromís polític amb el suport i la complicitat de les organitzacions civils. En aquest 
sentit, no .hi ha dubte que aquesta tasca de pressió i conscienciació és molt més 
efectiva si s'articula des de l'àmbit local. 
 
La pròpia dinàmica canviant de l'epidèmia, l'efecte positiu generat pels tractaments 
antiretrovirals quant a l'augment de la supervivència de les persones afectades, entre 
d'altres aspectes, estan posant de manifest l'existència d'una problemàtica associada, 
més enllà dels problemes sanitaris pròpiament dits, que té molt a veure amb l'augment 
de les demandes d'atenció social per part de certs col.lectius d'afectats menys 
afavorits, així com amb aspectes relacionats amb processos de discriminació laboral i 
social. 
 
A aquestes qüestions també cal donar-hi resposta i, també en aquest àmbit, el paper 
del Món Local resulta del tot imprescindible. Habitualment, les demandes d'atenció 
social s'adrecen, en primera instància, als serveis socials municipals i el primer pas per 
cercar solucions als problemes de discriminació laboral pot venir d'acords entre 
empresaris i agents socials, gestats a l'àmbit local, entre d'altres. 
 
Hi ha un darrer argument que justifica l'interès de la implicació del Món Local en 
l'abordatge d'aquesta problemàtica: l'àmbit local esdevé l'espai òptim per cercar 
complicitats i per generar dinàmiques participatives i corresponsables entre tots els 
agents implicats en el maneig de la infecció pel VIH i de la sida. 
 
En aquest sentit, resulta ,adient considerar que la recerca del consens al voltant d'uns 
objectius possibles és molt més fàcil si s'emmarquen en un territori concret i abastable 
com el que suposa l'àmbit local. 
 
Però la realitat municipal de Catalunya és força heterogènia i altament atomitzada, la 
qual cosa genera dificultats per a molts municipis mitjans i petits que, tot i tenir a 
voluntat d'implicar-se en el tractament d'aquesta problemàtica, no poden fer front als 
costos que genera l'aplicació de programes efectius. 
 
Tanmateix, ni l'administració autonòmica ni la de l'Estat preveuen el finançament de 
programes impulsats des del Món Local. 
 
Com a conseqüència d'aquesta realitat i per tal d'avançar en la solució d'aquests 
problemes, el 29 d'abril de 2003 es va celebrar la I Jornada de Sida i Món Local a 
Catalunya. És a partir de les conclusions d'aquesta Jornada que neix la voluntat de 
crear la Xarxa Sida i Món Local, una iniciativa que està en sintonia amb la declaració 
de compromís en la lluita contra el VIH/SIDA, elaborada per Nacions Unides el 22 de 
setembre de 2003. 
 
Amb l'objectiu de promoure la implicació del Món Local en l'abordatge present i futur 
de la infecció pel VIH/SIDA, generant un discurs positiu envers aquesta necessitat, 
plantegem: 
 
1. Definir les bases per a un model comú d'intervenció comunitària d'àmbit local en 
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matèria de VIH/SIDA a Catalunya. 
 
 2. Donar suport als agents que intervenen en el Món Local per a l'aplicació d'aquest 
model d'intervenció, adreçat a la prevenció del VIH/SIDA i al tractament dels seus 
problemes associats -inserció i atenció social-. 
 
3. Impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels programes d'intervenció en 
VIH/SIDA: clarificació de competències de les diferents administracions i de les fonts 
de finançament. 
 
4. Impulsar iniciatives d'intervenció i accions comunes: compartir experiències i 
recursos per al desenvolupament de Ies intervencions necessàries en matèria de 
VIH/SIDA en els diferents punts del territori. 
 
Atesa la seva condició de projecte obert i participatiu, la Xarxa Sida i Món Local es 
gestionarà mitjançant una fórmula similar a la d'altres xarxes de ciutats.  
 
És per això que les administracions públiques i les entitats sotasignants constituïm la 
Xarxa Sida i Món Local a Catalunya, comprometent-nos a: 
 
1. Sotmetre a l'acord del Ple, en el cas de les administracions públiques, o de la Junta 

Directiva o de Govern, en el cas de les entitats, aquesta declaració de bases de la 
Xarxa Sida i Món Local a Catalunya.  

 
2. Desenvolupar un pla d'actuació intersectorial, plural i participatiu en l'àmbit territorial 
corresponent per assolir els objectius de la Xarxa. 
 
3. Dotar-nos d'un mecanisme de coordinació entre els diferents departaments, 
 àrees i entitats implicades en el pla d'actuació territorial. 
 
4. Designar un responsable polític del pla d'actuació que garanteixi el compromís  
 estratègic de la corporació local, comarcal o provincial. 
 
5. Designar un responsable tècnic que s'encarregui de la coordinació, dinamització 
 i execució del pla d'actuació. 
 
 
 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  manifesta que el passat 13 de desembre es va constituir a 
l'Ajuntament de l'Hospitalet aquesta Xarxa de Sida Món Local que, com el seu nom 
indica, encara que pugui portar a confusió, no està únicament conformada per 
ajuntaments com semblaria pel nom del concepte de món local, sinó per totes aquelles 
entitats i associacions vinculades amb els malalts o familiars de malalts d'aquesta 
malaltia que existeixen als diferents municipis de Catalunya. Aquesta xarxa es va crear 
el mes de desembre a l'Ajuntament de l'Hospitalet, que va ser un dels ajuntaments 
promotors, amb el suport del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, i 
s'hi han afegit tot un seguit d'ajuntaments i també d'entitats, pràcticament totes les 
entitats que treballen en l'àmbit de l'atenció a malalts o familiars de malalts del sida 
conformen aquesta xarxa. Des de fa molts anys, com saben, l'Ajuntament de Manresa 
porta a terme una important tasca en la prevenció d'aquesta malaltia a través de 
diversos programes preventius i amb això es comprometem no només a afegir-se a 
aquesta xarxa a nivell nominal sinó a continuar treballant amb una sèrie de valors que 
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comparteixen i que bàsicament pretenen actuar sota uns mateixos criteris i moltes 
vegades perquè no es dupliquin certes activitats que es fan en l'àmbit de la prevenció 
d'aturar aquesta malaltia, definir un model comú d'intervenció comunitària per actuar 
sobre la infecció del virus de la sida a tot Catalunya i també actuar en el tractament 
específic d'inserció i atenció social que necessiten els malalts i els programes 
preventius per impedir que la malaltia pugui créixer, perquè tot i que sembla que no 
se'n parla tant perquè ha deixat de ser un tema mediàtic, evidentment continua sent un 
problema de salut pública bastant important i que cada cop afecta a grups molt més 
heterogenis que els que es van destacar com a principals receptors d'aquesta malaltia 
quan va començar l'epidèmia, i per això demana el vot favorable. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, s'esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
5. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els 
presents. 
 
 
5.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

DEL  95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegada d'Hisenda, de 10 de gener 
de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent: 
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“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: INICIATIVES BERAN, SL  representat/ada per CORBERA SERRA 
BERNAT 
Expedient: ICB/2004000088 (OBM/2004000105) 
Descripció obres: Remodelació façanes i cobertes a la Baixada del Carme, 5  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
  
Sol·licitant: SATICEM, SA  representat/ada per VILADOMAT CARRERAS 
FERRAN 
Expedient: ICB/2004000110 (OMA/2004000114) 
Descripció obres: Reforma immoble C/ Sobrerroca, 12  
 Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: SATICEM, SA  representat/ada per VILADOMAT CARRERAS 
FERRAN 
Expedient: ICB/2004000112 (OMA/2004000115) 
Descripció obres: Reforma immoble al C/ Sobrerroca, 18  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: SERRAT TATJE ENRIC   
Expedient: ICB/2004000111 (OMA/2004000110) 
Descripció obres: Reforma de Bar situat a la Plaça Major, 14-15  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal.  

 
Sol·licitant: FARRES OLIVERAS SALVADOR  representat/ada per PORTALES 
MORENO ELISABET, en representació de la COMUNITAT DE VEÏNS DEL C/. 
SANT SALVADOR NÚM. 9 
Expedient: ICB/2004000141 (OBM/2004000178) 
Descripció obres: Rehabilitació de coberta al C/. Sant Salvador, 9  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: TOT EN OBRES BAGES, SL  representat/ada per SANTAMARIA 
COTS MAURICI 
Expedient: ICB/2004000152 (OBM/2004000200) 
Descripció obres: Rehabilitació d'un edifici al C/. Vallfonollosa, 11  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. " 
 

 
5.1.2 ESTIMAR DUES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 

40% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 de gener 
de 2005, que, transcrit, diu el següent: 
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"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 3  disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la quota de l’impost les 
obres de realitzades com a conseqüència de noves edificacions en sector del Barri 
Antic segons plànol a l’annex núm. 1 de l’ordenança. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 32 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l'adopció de l'acord següent: 
 
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la sol·licitud 
i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: OBRA LLAR 2000, S.L. representat per CANTACORPS CARMONA 
BELEN 
Expedient: ICB/2004000118 (OMA/2004000121) 
Descripció obres: Edifici obra nova, plurifamiliar entre mitgeres, al C/. Ignasi 
Balcells, 11 
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: NOVOA PARISI, SL representat per SALAS DELGADO EDUARDO 
Expedient: ICB/2004000123 (OMA/2004000126) 
Descripció obres:Edificació de vivendes al C/. Santa Maria, 16 
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 

5.1.3 ESTIMAR LA SOL·LICITUD I ATORGAR UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE 
LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ INTERIOR D'HABITATGE 
AL CARRER MAGRANER 3, 3R. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 de gener 
de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona:  
 

Sol·licitant : ALCAÑIZ RIBAS COLOMA 
 Expedient : ICI/2004000164 / OBM/2004000191 

Descripció obres  : Rehabilitació interior d'habitatge al C/. Magraner, 3-3r. 
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Benefici fiscal sol·licitat : 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 8 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
 
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora de 
façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança 
reguladora de l’impost. 
 
Vist l’informe favorable del Cap de Secció de Llicències d’obres. 
 
Examinat l’expedient es desprenen les dades següents : 
 
Data de presentació de la sol·licitud  de llicència: 25 d’octubre de 2004 
Data de concessió de la llicència  :  17 de novembre de 2004 
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
29 de novembre de 2004 
 
Queda palès que la sol·licitud es va presentar fora de termini. 
 
Segons reiterada jurisprudència, “les exempcions o bonificacions no es concedeixen 
“ope legis” sinó que és necessari per al seu gaudi la sol·licitud prèvia de l’autoritat 
econòmica competent per a acordar-les, i la seva concessió, quan s’escaigui, ha de 
projectar-se al futur, sense cap mena d’efecte retroactiu, doncs el contrari equivaldria a 
que poguessin entendre’s concedides “ope legis” i que la data de la sol·licitud fos 
intranscendent, la qual cosa no és admissible. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Tributària. 
 
Tanmateix, i atès que es compleixen tots els requisits per a l’atorgament de la 
bonificació amb l’única excepció de la seva presentació fora de termini, i amb l’ànim de 
fer prevaler la finalitat de la bonificació prevista en l’ordenança davant dels mers 
aspectes formals, la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica 
i Especial de Comptes, per unanimitat, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent 
acord: 
 
“Atorgar la bonificació del 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4-bis, 
b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres per a les obres de rehabilitació interior d'habitatge al C/. Magraner, 3-3r.” 

 
 
5.1.4 ESTIMAR LA SOL·LICITUD I ATORGAR UNA BONIFICACIÓ DEL 50% DE 

LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES PER A LES OBRES D'AMPLIACIÓ D'OBERTURA EN PLANTA 
BAIXA AL CARRER DEL CÓS, 61. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 de gener 
de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
" Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
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És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2  disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les 
obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme 
municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent 
 
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la sol·licitud 
i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: RUBIRALTA BAENA GESTIO IMMO., SL representat per 
RUBIRALTA HOSTA JOSE 
Expedient: ICB/2004000163 (OBM/2004000213) 
Descripció obres: Ampliació d'obertura en planta baixa, al C/. Cós, 61 
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." 
 

Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 a votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevenen acords plenaris  amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
5.1.5 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A 

L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER BERTRAN DE CASTELLBELL 
(ÀMBIT 2) I APROVAR PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I 
APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CITADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 de gener 
de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Serveis d'Urbanisme i la Cap de la Secció de 
Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra ordinària d’urbanització del carrer 
Bertran de Castellbell (àmbit 2), mòdul aplicable i determinació de la zona especialment 
beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que 
aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment 
de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials 
per a la seva realització:  
 
I. Antecedents.  

1.1. Per Decret del dia del dia 10 d’agost de 2004 fou inicialment aprovat el projecte de l'obra 
ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell, quedant definitivament aprovat amb 
efectes del dia 22 d’octubre de 2004.  
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1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de dos-cents seixanta 
mil dos-cents dinou euros amb setanta-tres cèntims (260.219,73’-€). 

II. Legislació aplicable 

La legislació aplicable es determina pels preceptes següents: 

- art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el Reglament 
d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

- art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del 
Règim Local. 

- art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 

- art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

- art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per RDL 2/2004, de 5 de març. 

III. Fonaments de dret 

3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament 
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre 
que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que 
les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins 
que li són atribuïts. L’obra ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell (àmbit 2) 
té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març. 

Com indica la memòria del projecte d'obres: 

El carrer Bertran de Castellbell presenta greus deficiències en la seva urbanització. Actualment no disposa 
de voreres, a excepció d’un tram de vorera provisional executada en l’enllaç amb el carrer Concòrdia. 
La calçada, amb el perímetre erosionat, no té una amplada uniforme i presenta irregularitats en el seu 
acabat que dificulten l’accés als immobles així com la circulació dels vianants. 
El fort desnivell que salva el carrer de Bertran de Castellbell, per tal d’unir l’avinguda de les Bases de 
Manresa i el carrer Concòrdia, amb un pendent pròxim al 13 %, sense punts de recollida intermedis de les 
aigües d’escorrentia de la pluja facilita la seva degradació progressiva. 
... 
Pel que fa a les xarxes de serveis existents, s’ha constatat que l’estat actual dels mateixos és el  següent : 
a)  Sanejament 
El carrer Bertran de Castellbell disposa d’una conducció de formigó de ∅ 60 cm, que enllaça amb 
l’avinguda de les Bases de Manresa. Aparentment aquesta conducció es va executar en dos períodes de 
temps diferents. La meitat superior es troba en bon estat de conservació, mentre que la meitat inferior 
s’haurà de comprovar en el transcurs de l’obra si s’admet. 
Només recull aigües brutes, ja que no hi ha ni embornals ni reixes interceptores intermèdies. L’únic 
element de recollida d’aigües d’escorrentia es troba en la cruïlla amb l’avinguda de les Bases de Manresa 
Aquesta conducció rep en la cruïlla amb el carrer Concòrdia, el clavegueró de la Llar d’Infants i la nova 
conducció executada del primer tram urbanitzat del carrer Concòrdia de formigó de ∅ 50 cm . 
En el tram oest del carrer Concòrdia d’enllaç amb el Pla Parcial Concòrdia no es disposa de xarxa de 
sanejament. 
b) Aigua 
El carrer Bertran de Castellbell no disposa de xarxa d’aigua potable. 
En la cruïlla amb l’avinguda de les Bases hi ha el creuament d’una conducció de fibrociment de ∅  500 mm 
i una conducció de fosa de ∅  200 mm. 
En la cruïlla amb el carrer Concòrdia, per la vorera dels nous habitatges, hi ha una conducció de final de 
traçat de fosa de ∅  200 mm que conté la connexió d’un hidrant. Per la vorera de la Llar d’infants hi ha una 
conducció de fosa ∅  300 mm i una conducció de PE 2”. 
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c) Gas  
La xarxa de gas disposa d’una cambra de distribució en el xamfrà est amb l’avinguda Bases de Manresa i 
un creuament de fosa dúctil. 
En sentit ascendent, per la vorera dreta el traçat es en primer lloc de fosa dúctil de ∅  200 mm, per passar 
després d’un creuament intermedi a ser de polietilè de ∅  110 mm, fins a creuar el carrer Concòrdia i donar 
servei a la Llar d’infants. 
d) Electricitat 
La xarxa de subministrament elèctric es en part soterrada i en part aèria. 
La part soterrada relliga la xarxa de l’avinguda de les Bases de Manresa amb l’estació transformadora 
situada a l’Institut Lacetània i continua aèria amb pals de fusta per tal de donar servei a la Llar d’Infants. 
e) Telecomunicacions 
En sentit ascendent, a la dreta es troba la xarxa aèria de Telefònica, suportada per pals de fusta. 
En la cruïlla amb el carrer Concòrdia es troba l’inici de línia soterrada que dóna servei als nous habitatges. 

 

Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició 
de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.  

3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de 
finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la imposició i 
ordenació concreta. 

En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al 
pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna 
de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha 
considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les 
finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas 
existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de 
les obres representen un major benefici. 

3.3. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, 
tenen la consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les 
contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de serveis 
que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns. 

3.4. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, 
comporta un cost total suportat per l’Ajuntament de dos-cents seixanta mil dos-cents 
dinou euros amb setanta-tres cèntims (260.219,73’-€). 

3.5. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, no ha de ser 
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres. Correspon 
al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment entre els subjectes 
passius. 

La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament 
suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que l’obra a executar és una nova 
urbanització. 

Així, la base imposable resulta: 

 

Cost suportat pel municipi 260.219,73 €  
Percentatge d'aplicació 90%
Base imposable 234.197,76 €  
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3.6. El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost real és 
major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de les quotes 
corresponents. 

IV. Procediment i competència 

L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord 
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre els 
beneficiaris i els criteris de repartiment. 

L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat amb els articles 
22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85.  Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies hàbils, 
dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions 
oportunes. 

Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se 
en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que preveuen els articles 36.2 i 37 
del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels afectats que representin almenys 2/3 
parts de les quotes que s’han de satisfer. 

Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es notificaran  
les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es podrà  formular 
recurs de  reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les 
contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes provisionals 
assignades. 

V. Caràcter finalista i fraccionament 

Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a pagar les 
despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes passius, el 
fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc anys. 

VI. Conclusions 

6.1 Per a l'obra ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell (àmbit 2)  és procedent 
exigir contribucions especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 del 
TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant 
contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació 
concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i 
els criteris de repartiment. 

6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels previstos a 
l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la naturalesa de l’obra. 

6.3 La base imposable serà com a màxim de 234.197,76 €, equivalents al 90 % del cost que 
l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la 
llei. 

6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació que s’ha 
d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta legal del 
nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a informació pública al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies, dins dels 
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 

6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació abans 
d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials. 
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6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament i s’ha 
de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de  notificar individualment a cada 
subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot formular recurs de reposició davant 
de l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el 
percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades.  

 

Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció dels 
següents  

ACORDS 

PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per a l'obra ordinària d’urbanització 
del carrer Bertran de Castellbell (àmbit 2). 

SEGON.-  Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions Especials 
contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius, expressius de: 

 - Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les consideracions 
relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del cost de les obres, 
quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de repartiment, relació de quotes 
provisionals, terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1). 

 -  El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2) 
 -  El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex 3) 
 -  Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) 
 i que es resumeix a continuació : 

 

TERCER  En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las 
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el termini 
d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la distribució del 
seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les quotes es 
portarà a terme de la forma següent: 

* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 

* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 

* 1/3 a l'acabament de les obres. 

QUART  Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant el 
termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte corresponent al BOP, 
que també es publicarà a un dels diaris de major difusió de la província. 

Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que considerin oportunes, així com procedir a la constitució d’una 
Associació Administrativa de Contribuents en els termes regulats en els articles 36 i 37 
del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 2/2004. 

Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats 
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004. 

Cost suportat pel municipi 260.219,73 €      
Percentatge d'aplicació 90%
Base imposable 234.197,76 €      
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 1.413,00           
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 165,745053 €
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 ANNEX  1 

BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'OBRA ORDINÀRIA 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER BERTRAN DE CASTELLBELL (ÀMBIT 2) 

 

Primera. Fet imposable 

1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot establir i 
exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es 
produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les 
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que 
li són atribuïts. L'obra ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell té aquesta 
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

Com indica la memòria del projecte d'obres: 

El carrer Bertran de Castellbell presenta greus deficiències en la seva urbanització. Actualment no disposa 
de voreres, a excepció d’un tram de vorera provisional executada en l’enllaç amb el carrer Concòrdia. 
La calçada, amb el perímetre erosionat, no té una amplada uniforme i presenta irregularitats en el seu 
acabat que dificulten l’accés als immobles així com la circulació dels vianants. 
El fort desnivell que salva el carrer de Bertran de Castellbell, per tal d’unir l’avinguda de les Bases de 
Manresa i el carrer Concòrdia, amb un pendent pròxim al 13 %, sense punts de recollida intermedis de les 
aigües d’escorrentia de la pluja facilita la seva degradació progressiva. 
... 
Pel que fa a les xarxes de serveis existents, s’ha constatat que l’estat actual dels mateixos és el  següent : 
a)  Sanejament 
El carrer Bertran de Castellbell disposa d’una conducció de formigó de ∅ 60 cm, que enllaça amb 
l’avinguda de les Bases de Manresa. Aparentment aquesta conducció es va executar en dos períodes de 
temps diferents. La meitat superior es troba en bon estat de conservació, mentre que la meitat inferior 
s’haurà de comprovar en el transcurs de l’obra si s’admet. 
Només recull aigües brutes, ja que no hi ha ni embornals ni reixes interceptores intermèdies. L’únic 
element de recollida d’aigües d’escorrentia es troba en la cruïlla amb l’avinguda de les Bases de Manresa 
Aquesta conducció rep en la cruïlla amb el carrer Concòrdia, el clavegueró de la Llar d’Infants i la nova 
conducció executada del primer tram urbanitzat del carrer Concòrdia de formigó de ∅ 50 cm . 
En el tram oest del carrer Concòrdia d’enllaç amb el Pla Parcial Concòrdia no es disposa de xarxa de 
sanejament. 
b) Aigua 
El carrer Bertran de Castellbell no disposa de xarxa d’aigua potable. 
En la cruïlla amb l’avinguda de les Bases hi ha el creuament d’una conducció de fibrociment de ∅  500 mm 
i una conducció de fosa de ∅  200 mm. 
En la cruïlla amb el carrer Concòrdia, per la vorera dels nous habitatges, hi ha una conducció de final de 
traçat de fosa de ∅  200 mm que conté la connexió d’un hidrant. Per la vorera de la Llar d’infants hi ha una 
conducció de fosa ∅  300 mm i una conducció de PE 2”. 
c) Gas  
La xarxa de gas disposa d’una cambra de distribució en el xamfrà est amb l’avinguda Bases de Manresa i 
un creuament de fosa dúctil. 
En sentit ascendent, per la vorera dreta el traçat es en primer lloc de fosa dúctil de ∅  200 mm, per passar 
després d’un creuament intermedi a ser de polietilè de ∅  110 mm, fins a creuar el carrer Concòrdia i donar 
servei a la Llar d’infants. 
d) Electricitat 
La xarxa de subministrament elèctric es en part soterrada i en part aèria. 
La part soterrada relliga la xarxa de l’avinguda de les Bases de Manresa amb l’estació transformadora 
situada a l’Institut Lacetània i continua aèria amb pals de fusta per tal de donar servei a la Llar d’Infants. 
e) Telecomunicacions 
En sentit ascendent, a la dreta es troba la xarxa aèria de Telefònica, suportada per pals de fusta. 

 

Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició 
de les contribucions especials per a totes les finques veïnes, representant doncs un 
evident benefici especial per a totes les finques veïnes. 
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2. Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment 
beneficiats per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 
2). 

 

Segona. Subjectes passius 

Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la consideració de 
subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les contribucions especials per a la 
realització d’obres o establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els 
propietaris d’aquests béns. 

La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a 
l’annex 2. 

 

Tercera. Determinació del cost de les obres 

El pressupost total d'execució de l'obra és de dos-cents seixanta mil dos-cents dinou 
euros amb setanta-tres cèntims (260.219,73’-€). 

1. No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres. 

2. El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta 
inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes 
corresponents. 

 

Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris 

La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament 
suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que l’obra a executar és una nova 
urbanització. 

Així, la base imposable resulta: 

Cinquena. Bases de repartiment 

En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al 
pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna 
de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha 
considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les 
finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas 
existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de 
les obres representen un major benefici. 

La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, és la següent:  

Cost suportat pel municipi 260.219,73 €  
Percentatge d'aplicació 90%
Base imposable 234.197,76 €  
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1. El mòdul aplicable resulta del càlcul següent. 

 

2. En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà 
aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.  

3. El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que 
experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment. 

Sisena.- Relació de quotes provisionals 

La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de repartiment que 
corresponen a cada contribuent s'adjunta com annex 4. 

Setena. Terminis de cobrament 

En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las 
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el 
termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la 
distribució del seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les 
quotes es portarà a terme de la forma següent: 

* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 

* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 

* 1/3 a l'acabament de les obres. 

 

Vuitena. Normativa aplicable 

En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal 
Municipal reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article 34.3 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que es tracta d'iniciar l'expedient de 
contribucions especials fruit de la urbanització del carrer Bertran de Castellbell, àmbit 
2. Aquest carrer està per sobre de les Bases de Manresa i la seva urbanització 
permetrà relligar-ho amb el carrer Concòrdia. Per poder exigir les contribucions 
especials s'ha de produir un benefici o un augment de valor dels béns particulars allà 
on es realitzin les obres. El carrer Bertran de Castellbell presenta greus deficiències en 
la seva urbanització, no disposa de voreres, la calçada no té una amplada uniforme, hi 
ha un fort desnivell en el propi carrer que no té punts de recollida d'aigua, no disposa 

Cost suportat pel municipi 260.219,73 €  
Percentatge d'aplicació 90%
Base imposable 234.197,76 €  

Cost suportat pel municipi 260.219,73 €      
Percentatge d'aplicació 90%
Base imposable 234.197,76 €      
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 1.413,00           
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 165,745053 €      
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de xarxa potable i la part d'electricitat és molt precària, part soterrada i part aèria. El 
pressupost de les obres és de 260.219,73 euros i al ser una obra de nova urbanització, 
com és habitual, s'aplica un 90 % , el que dóna una base imposable de 234.197,76 
euros i una repercussió per  mòdul o preu per m2 de 165,74 euros. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.6 i 5.1.7 de  l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
 
5.1.6 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA LA 

NOTIFICACIÓ DE LA QUOTA PROVISIONAL DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA PROJECTE DE RENOVACIÓ 
DEL CARRER SANT JOAN. (FINCA CARRER SANT JOAN, 69). 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 12 de gener 
de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
" El Sr. Juan López Girona presenta recurs de reposició contra la notificació de la 
quota provisional de les contribucions especials per l’execució de l’obra “projecte de 
renovació del carrer Sant Joan”, en relació a la finca situada al C/ Sant Joan, 69 (Ref. 
cadastral 4010004DG0241A). 
 
L’interessat al.lega que s’han presentat les declaracions tributàries corresponents a 
segregació, agrupació i divisió horitzontal de la finca de referència.  
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El Cap de la Unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat, en data 25 de 
juny de 2004, el següent:   
 
“D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral 
4010004DG0241A.  
Aquesta parcel.la es va agrupar amb la referència cadastral 4010003DG0241A, resultant 
la nova referència cadastral UTM 4010009DG0241A que figura en règim de propietat 
horitzontal d’acord amb la declaració presentada en data 23 de març de 2004, expedient 
U2S/04-2004 que es trasllada a Gerència del Cadastre per a la seva modificació a la 
relació 03A04. Atès que l’escriptura de divisió horitzontal és de 10 d’abril de 1984, es 
proposa donar de baixa les liquidacions de contribucions especials de les finques 
4010004DG0241A i 4010003DG0241A i practicar les noves altes pels titulars, càrrecs i 
coeficients de la nova finca d’acord amb les següents dades: 
 
 Referència cadastral: 4010009DG0241A 
 Superfície parcel.la: 888 m2 
 Superfície subjecta: 888 m2 
 Sostre edificable: 1.412 m2 
 Sostre edificat: 1.445 m2 
 Mòdul de distribució: 1.445 m2 
 
 
L’article 33, apartats 1, 3 i 4, del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març disposa: 
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“1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya 
comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos 
pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. 
 
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la 
persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, aun cuando en el acuerdo concreto de 
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que este hubiera 
anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la 
persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita 
los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la 
aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la 
transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración 
podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente. 
 
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a 
señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y 
compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado.” 
 
L’article 30, apartat 1 del text legal anteriorment esmentat i l’apartat 2, lletra a) 
d’aquest mateix article estableixen: 
 
“1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las 
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la 
obligación de contribuir. 
 
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 
 

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que 
afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.” 

 
L’article 17 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, en relació a l’edificació i notificació dels 
actes dictats en els procediments d’incorporació mitjançant declaració, 
comunicació o sol·licitud disposa: 
 
“Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este 
capítulo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y tendrán efectividad el día siguiente 
a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la 
incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se 
notifiquen.” 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al 
ple de la corporació Municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer: Estimar el recurs de reposició i modificar la quota provisional corresponent al 

recurrent segons es detalla: 
 
Referència cadastral: 4010009DG0241A càrrec 1 
Superfície solar: 888 m2 
Superfície subjecte: 888 m2 
Sostre edificable o edificat subjecte: 1.445 m 2 
Coeficient de divisió horitzontal: 21,49 % 
Mòdul de distribució: 311 m2 
Cost del projecte que suporta el municipi: 614.009,61 € 
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Percentatge a satisfer pels propietaris: 90 % 
Base imposable: 552.608,65 
Suma de mòduls de distribució: 22.210,00 m2 
Preu unitari del mòdul: 24,881074 €/m2 
Quota provisional (mòd. distr. x preu mòdul) 7.738,01 € 
 
 
Segon: Modificar la quota provisional corresponent a la resta d’entitats de la 

finca situada al C/ Sant Joan, 67 (Ref. cadastral 4010009), segons es 
detalla: 

   
Situació de la finca C Sant Joan 67-69  
Referència cadastral 4010009 càrrec 2  
Subjecte 
passiu: 

39276923 MORENO CARRERAS MARIA DOLORES 

Superfície solar: 888 m2 
Superfície solar afectada pel projecte: 888 m2 
Sostre edificable o edificat subjecte: 1.445 m2 
Coeficient de divisió horitzontal: 40,67 % 
Mòdul de distribució: 588 m2 
Cost del projecte que suporta es municipi: 614.009,61 € 
Percentatge a satisfer pels propietaris: 90,00 % 
Base imposable: 552.608,65 € 
Suma de mòduls de distribució: 22.210,00 m2 
Preu unitari mòdul: 24,881074 €/m2 
Quota provisional (mòd. distr. x preu 
mòd.) 

14.630,07 € 

 
Situació de la finca C Sant Joan 67-69  
Referència cadastral 4010009 càrrec 3  
Subjecte 
passiu: 

39276923 MORENO CARRERAS MARIA DOLORES 

Superfície solar: 888 m2 
Superfície solar afectada pel projecte: 888 m2 
Sostre edificable o edificat subjecte: 1.445 m2 
Coeficient de divisió horitzontal: 10,19 % 
Mòdul de distribució: 147 m2 
Cost del projecte que suporta es municipi: 614.009,61 € 
Percentatge a satisfer pels propietaris: 90,00 % 
Base imposable: 552.608,65 € 
Suma de mòduls de distribució: 22.210,00 m2 
Preu unitari mòdul: 24,881074 €/m2 
Quota provisional (mòd. distr. x preu 
mòd.) 

3.657,52 € 

 
Situació de la finca C Sant Joan 67-69  
Referència cadastral 4010009 càrrec 4  
Subjecte 
passiu: 

39276923 MORENO CARRERAS MARIA DOLORES 

Superfície solar: 888 m2 
Superfície solar afectada pel projecte: 888 m2 
Sostre edificable o edificat subjecte: 1.445 m2 
Coeficient de divisió horitzontal: 10,19 % 
Mòdul de distribució: 147 m2 
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Cost del projecte que suporta es municipi: 614.009,61 € 
Percentatge a satisfer pels propietaris: 90,00 % 
Base imposable: 552.608,65 € 
Suma de mòduls de distribució: 22.210,00 m2 
Preu unitari mòdul: 24,881074 €/m2 
Quota provisional (mòd. distr. x preu 
mòd.) 

3.657,52 € 

 
Situació de la finca C Sant Joan 67-69  
Referència cadastral 4010009 càrrec 5  
Subjecte 
passiu: 

39276923 MORENO CARRERAS MARIA DOLORES 

Superfície solar: 888 m2 
Superfície solar afectada pel projecte: 888 m2 
Sostre edificable o edificat subjecte: 1.445 m2 
Coeficient de divisió horitzontal: 8,73 % 
Mòdul de distribució: 126 m2 
Cost del projecte que suporta es municipi: 614.009,61 € 
Percentatge a satisfer pels propietaris: 90,00 % 
Base imposable: 552.608,65 € 
Suma de mòduls de distribució: 22.210,00 m2 
Preu unitari mòdul: 24,881074 €/m2 
Quota provisional (mòd. distr. x preu 
mòd.) 

3.135,02 € 

 
Situació de la finca C Sant Joan 67-69  
Referència cadastral 4010009 càrrec 6  
Subjecte 
passiu: 

39276923 MORENO CARRERAS MARIA DOLORES 

Superfície solar: 888 m2 
Superfície solar afectada pel projecte: 888 m2 
Sostre edificable o edificat subjecte: 1.445 m2 
Coeficient de divisió horitzontal: 8,73 % 
Mòdul de distribució: 126 m2 
Cost del projecte que suporta es municipi: 614.009,61 € 
Percentatge a satisfer pels propietaris: 90,00 % 
Base imposable: 552.608,65 € 
Suma de mòduls de distribució: 22.210,00 m2 
Preu unitari mòdul: 24,881074 €/m2 
Quota provisional (mòd. distr. x preu 
mòd.) 

3.135,02 € 

 
Tercer:  Notificar als subjectes passius corresponents les noves quotes provisionals." 
 
 
5.1.7 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA LA 

NOTIFICACIÓ DE LA QUOTA PROVISIONAL DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA PROJECTE DE RENOVACIÓ 
DEL CARRER SANT JOAN. (FINCA CARRER SANT JOAN, 71). 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 12 de gener 
de 2005,  que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Sr. Juan López Girona presenta recurs de reposició contra la notificació de la quota 
provisional de les contribucions especials per l’execució de l’obra “projecte de 
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renovació del carrer Sant Joan”, en relació a la finca situada al C/ Sant Joan, 71 (Ref. 
cadastral 4010005DG0241A0001KE). 
 
L’interessat al.lega que s’han presentat les declaracions tributàries corresponents a 
segregació, agrupació i divisió horitzontal de la finca de referència. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
El Cap de la Unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat, en data 25 de 
juny de 2004, el següent: 
 
“D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral 
4010005DG0241A0001KE. 
D’acord amb els expedients 902 presentats al respecte s’observa que l’expedient 
U2S/16-2004 s’ha imputat pel declarant a la referència 4010004DG0241A, i que ja s’ha 
resolt en un altre recurs l’agrupació cadastral i posterior divisió horitzontal de la finca 
d’acord amb l’escriptura de divisió horitzontal de 10 d’abril de 1984 i, correspon a la 
referència cadastral 4010009DG0241A per l’agrupació de les referències 
4010003DG0241A i 4010004DG0241A. 
La referència cadastral 4010005DG0241A0001KE amb situació per C/ Sant Joan, 71 
consta, segregada i adquirida pel Sr. Joan López Girona en data 27 d’abril de 1972, 
formant finca independent i, per tant tributant correctament a nom del titular recurrent.” 
 
L’article 30, apartat 1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa: 
 
“1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o 
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.”  
 
L’apartat 2, lletra a) d’aquest mateix article anterior estableix: 
 
“2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 
 

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que 
afecten a bienes inmuebles, sus propietarios. 

 
Atès que queda acreditat que la quota assignada a la finca de referència és correcta. 
 
El President de la Comissió Informativa i de control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Desestimar el recurs de reposició." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquests dictàmens fan referència al 
mateix propietari. En el cas del carrer Sant Joan d'En Coll, 69 el  propietari aporta 
noves dades d'aquesta finca, en el sentit que es va agregar amb una altra i fruit d'això 
es va constituir el règim de propietat horitzontal i, per tant, surt una nova distribució de 
finques. A l'aportar noves dades de les aprovades inicialment, s'estima el recurs de 
reposició i es modificarà la quota provisional d'acord amb les noves dades de les 
noves finques que es creen. 
L'altre dictamen fa referència al carrer Sant Joan d'En Coll, 71 i el propietari també 
manifesta que s'ha produït una segregació – agrupació. Els tècnics de l'Ajuntament 
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han comprovat les dades i han vist que des de l'any 1972 no hi ha hagut cap variació. 
Per això es desestima el recurs de reposició. 
 
L'alcalde sotmet els dictàmens  5.1.5 i  5.1.6 a votació conjunta, els quals s'aproven 
per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant,  esdevenen acords plenaris amb 
els  continguts que han quedat reproduïts.     
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC PER TAL QUE 

L'AJUNTAMENT REALITZI UN ESTUDI  SOBRE ELS LLOCS D'ESBARJO I 
PASSEIG  QUE CAL MILLORAR A LA CIUTAT PER A LA SEGURETAT 
VIÀRIA DE LES PERSONES. 

 
El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió durant el debat d'aquest punt. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del PPC, de 13 de gener de 2005, que, 
transcrita, diu el següent:   
 
"Atès la necessitat de tenir llocs d'esbarjo i passeig per a la quitxalla i gent gran, amb 
la seguretat de la seva integritat física. 
 
Atès que molts parcs públics de la nostra ciutat son al costat de vies de circulació a on 
els vehicles circulen a una velocitat inadequada per la manca d'elements que facilitin la 
seva reducció de la marxa. 

Atès que el circuit a peu de les persones que travessen aquests vials a vegades 
produeixen més d'un ensurt desagradable, com es el cas del carrer Nou de Santa 
Clara, fan necessària una intervenció ràpida per aconseguir la tranquil.litat d'una 
seguretat física. 

 
PROPOSEM: 
 
Que la Regidoria de Manteniment i de Via Pública realitzi un estudi en un termini de 60 
dies per a establir quins són els punts en que cal millorar la seguretat viària de les 
persones en aquest indrets preferentment llevat de molts d'altres, per a la instal.lació 
de plataformes elevades (tipus de la Diputació de Barcelona, - entrada al poble de 
Santpedor-) 
 
Que una vegada haver obtingut els resultats del mateix presenti un pla d' actuació en 
un termini de 30 dies en Comissió Informativa dels Serveis de Territori, per a la seva 
aplicació immediata ja que a partir del mes d'abril és on aquest tipus d'espais lliures i 
públics comencen a tenir major afluència." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el sentit d'aquesta  proposta queda reflectit 
en la seva lectura. Es tracta que l'espai públic de parcs infantils fonamentalment 
transitats per la canalla i per la gent gran tinguin uns itineraris més segurs que els que 
presenten molts indrets de la nostra ciutat. Per això demanen que es faci aquest estudi 
en aquest termini de 60 dies, per establir quins són els punts en què cal millorar 
aquesta seguretat física de les persones i per intentar reduir la velocitat dels vehicles i, 
al mateix temps, en un termini més de 30 dies i  un cop exposat a través de la 
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Comissió Informativa, es puguin fer les actuacions immediates,  perquè precisament 
és amb el bon temps que aquests llocs tenen més afluència de públic. Per això cal 
introduir-hi aquestes millores per garantir la seguretat de les persones i que la velocitat 
dels vehicles sigui menor.  Així mateix que el fet de passejar pels nostres carrers i 
poder creuar carrers i places sigui molt més plaent.   
 
La senyora Torres i García  diu que estan completament d'acord amb l'esperit de la 
proposta del PPC. En la proposta es fa referència a un indret concret que és el carrer 
Nou de Sant Clara.  Després de passar per una  Ponència  Tècnica de Circulació es 
van establir un seguit de mesures, una de les quals era pintar places d'aparcament en 
aquella zona, a la vegada que s'aconseguien 50 places més d'aparcament al tenir-les 
ordenades,  també van crear una sensació que el carrer era més estret i els vehicles 
no es trobaven "convidats" a córrer.  A part d'això, també van fer controls amb radars i 
controls amb la Policia Local. Són actuacions que segurament sense necessitat de 
grans accions ni d'estudis profunds, es podrien anar fent. 
Pel que fa al termini de 60 dies, proposarien una esmena in voce  perquè en comptes 
d'aquests dies fossin 90, ja que és un termini més realista i eliminarien també la 
mesura que proposa el PPC i proposarien que sigui  la Ponència Tècnica de Circulació 
qui determini les mesures a aplicar. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que ja entén que des de la Ponència Tècnica de 
Circulació s'estan fent els treballs adients per millorar en aquest sentit i també entenen 
que no es tracta de fer grans accions sinó que amb petites accions segurament 
avançaran molt més, ja que probablement es podrà actuar en més indrets. En la seva 
proposta parlen de les plataformes elevades com un prototipus d'actuació preferencial  
però tampoc li negarà que hi ha altres mesures per reafirmar el que ha dit la regidora i 
el que ha exposat ell.  Serà la Ponència Tècnica de Circulació la que determinarà, 
previ estudi, la millor acció a executar en cada espai. No tenen cap inconvenient en 
acceptar l'esmena i que en comptes de 60 dies siguin 90 dies, sempre que disposin de 
les dades correctes, ja que del que es tracta és que una vegada es tinguin, es puguin 
presentar a la Comissió en un termini de 30 dies i aplicar-lo de forma immediata. 
 
El senyor Vives i Portell  diu que donen suport a la proposta i també a l'esmena in 
voce  proposada per la regidora de Via Pública. Des del Grup Municipal de CiU ja fa 
temps que fan propostes en una línia semblant, potser no tan genèriques com la 
presentada avui pel PPC, però pot recordar una proposta de no fa gaires mesos 
parlant de tot el sector de La Parada, amb l'entrada cap el revolt del Gimnàstic, el 
sector proper a Can Font. Li sembla que són preocupacions comunes de tots els que 
estan aquí ja que a la ciutat hi ha punts negres o complicats pel que fa a la circulació, 
pel que fa a les velocitats dels vehicles i a la convivència complicada d'un trànsit cada 
cop més dens amb els ciutadans. I, per tant, entenen que tot el que siguin aquestes 
mesures per tal d'apaivagar aquest impacte o aquestes col.lisions entre els béns 
jurídics que defensa cadascun són prou importants. 
Sobre la qüestió específica de les plataformes, creuen que són uns elements realment 
molt pràctics, però hauran de ser els tècnics els que hauran d'avaluar a cada indret si 
són més convenients aquests elements o en són uns altres. Però, en general, sembla 
que siguin uns elements bastant dissuasoris, sobre tot per als que tenen temptacions 
de córrer més del compte dins del casc urbà o que tenen conductes incíviques a l'hora 
de conduir un vehicle i, per tant, de posar en perill la vida o la integritat de les altres 
persones. Entenen que la proposta està redactada amb l'esperit que hi hagi l'estudi i el 
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més important és que l'estudi es pugui portar a terme al més aviat possible.  És 
important fixar-se un termini perquè de vegades engeguen propostes o iniciatives entre 
tots plegats i amb bona voluntat i és van esvaint amb el temps, ja sigui perquè el dia a 
dia es menja tothom o ja sigui perquè de vegades falta una mica d'enbranzida a  tots 
plegats per tirar-ho endavant.  De les conclusions que se'n treguin de l'estudi, seria 
important que l'actuació fos tan immediata com sigui possible. 
 
L'alcalde  diu que la part expositiva de la proposició quedaria redactada en els 
mateixos termes i pel que fa a la part de l'acord, quedaria redactada de la manera 
següent: 
 
 "Que la Ponència Tècnica de Circulació realitzi un estudi per establir quins són els 
punts en que cal millorar la seguretat viària de les persones, en un termini de 90 dies. 
 
Que una vegada haver obtingut els resultats del mateix es presenti en un termini de 30 
dies un pla d'actuació a la Comissió Informativa dels Serveis del Territori i, un cop 
rebut el vistiplau d'aquesta Comissió, aquest pla d'actuació s'apliqui de forma 
immediata". 
 
L'alcalde sotmet a votació la proposició amb l'esmena "in voce" incorporada, la qual és 
aprovada per unanimitat dels 25 membres presents  i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A LA 

REFORMA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMCiU, de 13 de gener de 2005, que, 
transcrita, diu el següent:   
 
" Atès que des de fa força temps aquest grup municipal ha rebut la queixa reiterada de 
grups de ciutadans de Manresa que viuen en habitatges unifamiliars i que no estaven 
d'acord amb el fet que haguessin de pagar dues taxes d'escombraries; 

 
Atès que aquesta circumstància ve motivada pel fet que les ordenances actuals 
estableixen que en aquest tipus d'habitatges s'ha de pagar una taxa d'escombraries 
per la planta baixa de la casa sempre i quan sigui susceptible d'obtenir la llicència 
corresponent per a desenvolupar-hi alguna activitat econòmica; i una altra taxa per a la 
planta o plantes superiors, és a dir, per a la vivenda en ella mateixa; 

 
Atès que en la majoria de casos la planta baixa d'aquests edificis s'utilitza com a 
pàrquing i no pas com a local per a desenvolupar-hi cap mena d'activitat econòmica, i 
que aquest fet és absolutament fiscalitzable per part d'aquest Ajuntament; 

 
Atès que l'aplicació actual d'aquest precepte en els termes en què s'està aplicant, 
podria constituir una doble imposició en la mesura que aquests subjectes passius 
estan tributant dues vegades per un mateix servei; 

 
EI Grup Municipal de CiU, 
 
Proposa 
 
PRIMER: Que, previ estudi del cas, es modifiqui l'ordenança reguladora corresponent 
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a la taxa d'escombraries, en el sentit d'establir el pagament d'una sola taxa per aquest 
concepte per als habitatges unifamiliars, sempre i quan no desenvolupin una activitat 
econòmica a la planta baixa de l'edifici. 

 
SEGON: Que aquesta reforma s'apliqui tan aviat com sigui possible i, si més no, ja 
es reculli en les noves Ordenances Municipals per a l'exercici de l'any 2006" 

 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena conjunta dels grups municipals 
GMS, ERC, ICV-EA, CiU i PPC, de 17 de gener de 2005 que, transcrita, diu el 
següent:  
 
"Substituir el punt segon de la part resolutòria de la proposició presentada pel grup 
municipal de CiU i que figura en el punt 6.2 de l'ordre del dia, pel següent: 
 
SEGON. Que aquesta reforma sigui incorporada en el marc de la revisió de 
l'Ordenança reguladora de la taxa d'escombraries de l'exercici 2005-2006." 
 
El senyor Vives i Portell manifesta que poc s'ha d'afegir tenint en compte els atesos 
de la proposta i també els acords, tant els que proposaven inicialment com el que es 
proposa en l'esmena de substitució, la qual subscriuen totalment, ja que aquest era 
l'esperit final de la proposta, és a dir, que en les properes ordenances, aquesta 
modificació que estan plantejant en el ple d'avui pugui ser inclosa. Entenen que vénen 
d'una situació heretada de fa temps que no ha estat plantejada mai, ni ara ho 
plantegen, com un Casus belli  sinó com una realitat que es ve produint, i és aquest fet 
que els habitatges que anomenen unifamiliars a la ciutat de Manresa, han de tributar 
dues taxes d'escombraries, una per la planta baixa  perquè és susceptible de demanar 
llicència per desenvolupar-hi una activitat econòmica i l'altra per la primera planta, com 
a habitatge en si.  I com que el cas majoritari és que les plantes baixes es fan servir 
com a aparcament dels mateixos habitatges, i com que utilitzen de manera privativa el 
domini públic ja paguen un gual, sembla que realment no és just –dit així ras i curt- que 
es paguin dues taxes. A més els imports són  molt semblants, potser una mica més car 
el de l'habitatge, de manera que pràcticament es paga el doble per un mateix servei 
que és el de la recollida d'escombraries. 
Aquesta proposta té un cert interès actualment, ja que encara que les cases 
unifamiliars no siguin l'habitatge majoritari de Manresa, sí que n'hi ha moltes i també 
es preveu  que a les zones de creixement de la ciutat hi hagi habitatges d'aquest tipus 
i, per tant, per tal d'evitar que es vagi repetint això, els ha semblat adequat que es 
pogués plantejar aquesta proposta.  Se n'alegren que aquesta proposta sigui recollida 
positivament per part de l'equip de govern, ja que els consta que també tenia intenció  
de reestructurar aquest tribut en funció d'aquests subjectes passius específics, és a 
dir, de les persones que viuen en aquests tipus d'habitatges.  De vegades, sembla que 
siguem una mica reticents a entomar alguns canvis, ja que, evidentment, això suposa 
un descens del que l'Ajuntament pot ingressar per aquest concepte però està clar que 
és un acte de justícia respecte a aquestes persones i que estan tributant d'acord amb 
les ordenances fiscals. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que poques coses més poden aportar. Estan 
d'acord amb la proposició. Hi haguessin afegit un atès, en el sentit que al mes de març 
de l'any passat ja varen encarregar uns treballs de cara a modificar la taxa de recollida 
d'escombraries perquè s'adaptés més als nous criteris i pagar pel que es produeix. El 
mateix estudi, que se'ls va entregar el mes de juliol,  ja introduïa nous criteris en funció 
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de pagar més qui produeix més. Una de les reflexions que sortia era la dels habitatges 
unifamiliars que eren una única unitat, en els quals la planta baixa era una part més de 
l'edifici, i en aquests casos, s'intentava buscar una solució. Com que probablement 
una de les variables a tenir en compte anirà més en funció dels m2 que tingui cada 
edifici, la proposta ja se'ls avé. L'esmena que han presentat és per no fer la 
modificació puntual només per aquest cas, sinó que  quan facin la modificació de tota 
la taxa introduiran també el que avui s'ha plantejat.  Per tant, estan totalment d'acord 
amb els punts de la proposta. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el seu grup també s'ha sumat a aquesta 
esmenta conjunta, entre d'altres qüestions perquè l'esperit de la proposta de CiU el 
troben satisfactori i també l'haguessin votat a favor, tant pels raonaments que ha fet el 
representant de CiU com pels arguments més tècnics del senyor Camprubí.  Si bé és 
cert que la taxa com a tal serveix per cobrir el cost  per la prestació d'un servei, en 
aquest cas la recollida d'escombraries, tots saben que la filosofia d'aquesta recollida 
ha variat ostensiblement en aquests darrers anys.  Per això, també creuen que la 
filosofia de la taxa ha de variar i s'ha d'ajustar als criteris més actuals que facin més 
coherent i més equilibrat el sistema de recollida. No entraran a debatre quin és el millor 
model, però pensen que és adequat portar a terme aquesta revisió de cara a l'exercici 
2005-2006. 
 
L'alcalde sotmet l'esmena votació, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
Tot seguit, l'alcalde sotmet a votació la proposició amb l'esmena incorporada, la qual 
s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut següent, pel que fa a la part resolutòria: 
 
"PRIMER: Que, previ estudi del cas, es modifiqui l'ordenança reguladora corresponent 
a la taxa d'escombraries, en el sentit d'establir el pagament d'una sola taxa per aquest 
concepte per als habitatges unifamiliars, sempre i quan no desenvolupin una activitat 
econòmica a la planta baixa de l'edifici. 
 
SEGON. Que aquesta reforma sigui incorporada en el marc de la revisió de 
l'Ordenança reguladora de la taxa d'escombraries de l'exercici 2005-2006." 
 
 
6.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, ICV-EA, CIU I 

PPC EN RELACIÓ AL SISME SUCCEÏT AL SUD-EST ASIÀTIC I EL SUPORT 
A LES VÍCTIMES DE LA ZONA AFECTADA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de tots els grups municipals, de 13 de gener 
de 2005,  que, transcrita, diu el següent:  
 
" Atès que el terratrèmol i el tsunami posterior del  26 de desembre passat a prop de 
l’illa de Sumatra és ja una de les catàstrofes naturals més grans de les darreres 
dècades,  per la xifra oficial de morts –de més de 150.000–, l’elevat nombre de 
desapareguts, i la devastació de regions senceres d’Indonèsia, Sri Lanka, Índia, 
Tailàndia, Malàisia, Myanmar, Bangla Desh i Maldives. 
 
Atès que, passada la primera emergència de rescat de víctimes i ferits,  cal dedicar el 
suport internacional als projectes d'acció humanitària i de reconstrucció 
postemergència, a la reconstrucció de les infraestructures i d’equipaments bàsics, a 
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pal·liar els dèficits per la manca d'aigua potable i d'aliments bàsics, així com a impulsar 
el futur desenvolupament de la regió. 
 
Atès que, el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, ha acordat unir esforços i 
fer una convocatòria específica per donar suport als projectes de reconstrucció, tot 
donant prioritat a: 

1. projectes d'abastament d'aigua i sanejament. Reconstrucció d'infraestructures 
de  proveïment d'aigua potable; 

2. projectes d'assistència mèdico-sanitària, atenció i prevenció d'epidèmies i de 
malalties infeccioses; 

3. projectes de reconstrucció i rehabilitació d'habitatges; 
4. i projectes de seguretat alimentària i de recuperació de l'activitat agrícola i 

ramadera. 
 
Atès, finalment, que s’ha constituït a la ciutat la plataforma “Manresa Solidària amb el 
sud-est Asiàtic” promoguda i constituïda pel Consell Municipal de Solidaritat, entitats i 
ONGs, amb l’objectiu de sensibilitzar de la situació i recollir fons econòmics per 
destinar a projectes d’emergència, reconstrucció i desenvolupament.  
 
Els grups sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Aportar 6.500 € al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que 
canalitza les aportacions de les administracions locals catalanes als projectes 
d’acció humanitària, reconstrucció post emergència  i desenvolupament. 

2. Convidar la ciutadania i les entitats manresanes a participar en les accions de 
la plataforma “Manresa Solidària amb el Sud-est Asiàtic”, especialment a la 
jornada de sensibilització del dissabte 22 de gener a la Plaça de Sant 
Domènec. 

3. Proposar, al Consell Municipal de Solidaritat, que faci el seguiment de les 
actuacions d’emergència, reconstrucció i desenvolupament que es 
desenvolupin amb els recursos econòmics destinats per Manresa a les zones 
afectades per la catàstrofe" . 

 
El senyor Rubio i Cano manifesta que en aquest ple de la unanimitat era necessari 
que fessin una reflexió sobre el que va passar el 26 de desembre al sud-est asiàtic i, 
sobretot, quines són les accions que s'han emprès des de la ciutat. S'ha constituït una 
plataforma ciutadana que està treballant en la línia de sensibilitzar sobre tot el que ha 
passat i també en la línia de buscar suport econòmic, fins a la data d'avui la ciutadania 
ha aportat en el compte corrent que s'ha obert la quantitat de 9.119 euros, que hi ha 
prevista l'aportació de 20.000 euros mes per part de l'Obra Social de Caixa Manresa i 
que aquesta convocatòria de suport ciutadà mitjançant recursos econòmics restarà 
oberta.  
També és important que en el ple d'avui aprovin que per part de l'Ajuntament de 
Manresa aporten 6.500 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Fins  
divendres aquest Fons havia recollit de les administracions locals 210.000 euros, els 
quals formaran part del milió d'euros que l'administració pública catalana té previst fins 
al moment destinar als projectes que s'expliquen en la proposició. De forma 
centralitzada s'ha previst obrir una convocatòria perquè les entitats catalanes puguin 
presentar projectes, no tan sols de reconstrucció sinó de desenvolupament a la zona 
afectada. Voldria afegir que des de la ciutat, dos dies després de la catàstrofe van 
engegar el procés de suport i de mobilització, la setmana següent es va constituir la 
plataforma i des de llavors s'han anat convocat diferents accions per sensibilitzar i 
recollir fons. El balanç que fan és positiu  i per això volen convidar la ciutadania a la 
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jornada del dissabte 22 que, en principi, està plantejat de celebrar-se a la plaça de 
Sant Domènec, però tenint en compte que el mateix dia allà s'inaugura una exposició 
que promou la Mútua Intercomarcal, potser es plantejarà el canvi d'ubicació.  
Afegeix que les crisis i les catàstrofes no vénen soles i que precisament aquesta zona 
del planeta és, després de l'Àfrica Subsahariana, la que té una situació de pobresa i de 
desigualtat de les més importants del món i, per tant, no tan sols s'està responent a 
aquesta catàstrofe sinó que estan treballant perquè aquella zona del planeta pugui 
tenir un futur millor.  
Per acabar, i tenint en compte que cal agrair que tots els grups municipals donin suport 
a aquesta proposició, diu que en el món es produeix un tsunami o una catàstrofe de la 
magnitud del tsunami, cada dia i mig: avui les Nacions Unides actualitzaven la xifra de 
morts a més de 175.000 persones. I per què diu que en el món es produeix un tsunami 
cada dia i mig? Doncs perquè cada dia moren al món 110.000 persones a causa de la 
fam. Per tant, la reflexió que vol introduir és que cal continuar treballant perquè la 
desigualtat en el món desaparegui i és important que es treballi, no tan sols en el 
moment de les catàstrofes, sinó en acomplir un dels objectius del mil.leni:  A tot el món 
s'ha situat en aconseguir abans del 2015 eradicar a la meitat la pobresa i, sobretot, la 
fam. Per això feia aquesta reflexió, que cada dia moren al món 110.000 persones de 
fam i està molt bé que en aquesta situació es belluguin i es mobilitzin per respondre a 
aquesta catàstrofe natural que té unes bases estructurals i socials, però que tenen 
molts reptes per afrontar en aquest món global i que des de la seva acció local també 
treballin per canviar-lo. 
Agraeix de nou el suport de tots els grups municipals a aquesta proposició i també 
agraeix la campanya que s'està emprenent des de la societat civil. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que no s'estendrà perquè la intervenció del senyor 
Rubio ha estat força exhaustiva en el sentit del que promou la proposició. Ens casos 
així un s'adona que la ma de l'home, que tot ho sap i tot ho fa, és una puça davant la 
magnitud d'un efecte de la natura. Davant d'aquests elements que constitueixen 
desgràcies d'aquestes magnituds,  hi ha el ressort de la solidaritat del món global 
respecte a una àrea molt concreta. El PPC, evidentment, s'ha sumat a la proposta i 
també vol fer aquesta crida perquè la societat respongui. De fet, el senyor Rubio ha 
aportat una dada prou significativa, com sempre la societat civil està per sobre de 
l'administració,  en aquest cas la municipal: la societat civil hi ha aportat 9.000 euros i  
l'Ajuntament 6.500. I això no és cap crítica, en tot l'àmbit de les administracions està 
passant. Creu que és un fet positiu perquè demostra el caire de solidaritat de la 
humanitat i en aquest sentit han d'apostar-hi i continuar fent aquesta crida perquè això 
pugui anar a més, perquè en definitiva del que es tracta no és que arribin els diners 
sinó que es tinguin prou recursos econòmics per poder-los oferir solucions de serveis i 
que puguin refer-se i fer una vida normal, que prou difícil és davant d'una magnitud 
d'aquestes característiques.  
També vol apuntar una dada a què ha fet referència el senyor Rubio.  Ara estan 
parlant d'un element de la natura, però hi ha un altre element que possiblement també 
forma part de la natura, però també forma part indefectible de la magnitud de la raça 
humana: es tracta d'aquests altres espais del món en què no cal que hi hagi cap 
tsunami ni cap terratrèmol perquè la gent es mori de fam. I és aquí on s'ha de prendre 
consciència i que la solidaritat del dia a dia es pugui anar sostenint.  
En qualsevol cas, esperen que aquestes accions puguin proliferar i puguin anar a més 
en el sentit que, els agradi o no, difícilment podran aturar aquestes desgràcies 
d'aquests indrets on s'estan morint els infants i la carestia hi és en tots els termes.  La 
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societat de Manresa ha de ser conscient que aquest problema no només apareix 
davant un tsunami sinó que va molt més enllà i cal que tots plegats en prenguin 
consciència. 
 
El senyor Vives i Portell manifesta que encara que sigui insistir una mica en el que 
han comentat el senyor Javaloyes i el senyor Rubio, voldria dir que el GMCiU entén 
que el més important d'aquesta proposició no són tant els 6.500 euros - que ho són-, 
perquè al cap i la fi, des d'un punt de vista quantitatiu, arreglar tot el que la natura ha 
fet malbé, és una petita engruna. El més importat segurament és aquesta feina de 
sensibilització que han de fer sobre la població en relació no a aquest fenomen sinó a 
la misèria en que viuen la majoria dels habitants del món. Manresa és una minoria 
privilegiada, encara que no tots els manresans puguin dir això, perquè no tots viuen  
d'aquesta realitat que segurament estan vivint els 25 regidors que estan en aquest 
Saló de plens. Però, en tot cas, en general, viuen en una societat que, afortunadament 
no és la d'aquests països. Aquest tsunami ha estat un desastre en tots els sentits, però 
ha tingut una cosa positiva, si és que d'això se'n pot treure una lectura positiva,  i és 
que molts ciutadans, molts conciutadans han pogut descobrir que algunes de les 
zones afectades, de les més boniques que hi ha el món, també són de les més pobres 
del món.  Molts d'aquests indrets que a alguns els sonaven com a paradisos, com a 
llocs per anar-hi a passar unes vacances magnífiques, amb en platges fantàstiques, 
amb complexos turístics de primer ordre, han sabut també que al darrere hi havia 
moltíssimes persones que passaven fam, que passaven misèria i que eren un contrast 
viu respecte a aquelles infraestructures que van estar afectades en primera línia, i mai 
millor dit,  pel mar el passat 26  de desembre.  
Realment, la jornada de sensibilització del 22 de gener és molt important, i ja sap que 
és complicat però potser seria bo que no es quedessin aquí sinó que la sensibilització 
de vegades pogués ser, si li permeten l'expressió, una mica cruel amb tots plegats. De 
vegades, les persones reaccionem amb imatges dures. Aquests dies que s'han vist 
inundats d'imatges de la zona, devastada completament, sembla que s'hagin instal.lat 
en una mena de normalitat. Però no perquè s'hagin instal.lat en aquesta normalitat 
d'una imatge tan dantesca, han de deixar de continuar oferint aquestes imatges, 
ensenyant als conciutadans que això no ha passat encara, que el pitjor està arribant 
en aquests moments: epidèmies, mals econòmics de persones que tenien petites 
formes de guanyar-se la vida.  
La segona reflexió que li ha sembla interessant és la que feien tan el senyor Rubio 
com el senyor Javaloyes quan deien que això és el tsunami que va afectar el 26 de 
desembre, però hi ha coses que passen dia rere dia i també han d'acabar fent-nos 
permeables a la situació, ens han de fer veure que no només se'ns ha de posar la pell 
de gallina al veure coses com aquesta sinó que se'ns hi ha de posar quan hi ha altres 
fenòmens i fins i tot no tan llunyans que ens obliguen a tenir actituds positives. Creu 
que la sensibilització està molt bé però a partir d'aquí tothom s'ha de moure i això no 
vol dir només posar euros en una guardiola sinó que vol dir alguna cosa més. Per tot 
això, donaran suport a aquesta proposició perquè és una forma de solidaritzar-se amb 
la catàstrofe i perquè tots plegats siguem conscients de com estem de bé i com ho 
passen de malament a altres llocs del planeta. 
 
L'alcalde sotmet la proposició  a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels 4 assumptes 
sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents,  de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
7.1. ESTABLIR EL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
(T.I.C) 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 14 de gener de 2005 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa té previst organitzar en el transcurs de l'any 2005 
diferents cursos de formació i tallers sobre tecnologies de la informació i comunicació 
(T.LC.), en el marc del Pla Estratègic per a la Societat de la Informació a Manresa—
"Manresa en xarxa"—i d'acord amb les previsions del Pla d'Actuació Municipal del 
mandat. 
 
L'objectiu d'aquest programa formatiu, que és continuació del realitzats amb gran 
acceptació en anys anteriors, és el d'oferir als ciutadans i ciutadanes l'accés al 
coneixement i l'ús de les TIC en general, facilitant així la seva completa integració i 
adaptació als condicionants de l'actual societat de la informació i el coneixement. 
 
Atès que de conformitat amb la Llei reguladora de les Hisendes Locals resulta 
necessari establir el preu públic pel finançament parcial del servei, i que la seva 
aprovació i fixació correspon al Ple de la Corporació. 
 
Aquest Alcalde president proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents. 
 
ACORDS: 
 
Primer. Establir el preu públic per la prestació del servei de Formació en Tecnologies 
de la Informació i Comunicació (T.I.C.) 
 
Segon. Fixar l'import de la tarifa per l'any 2005 en UN EURO per hora de formació." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que des de la Regidoria de Noves 
Tecnologies es vol organitzar al llarg d'aquest any cursos de formació i tallers per tal 
d'oferir als ciutadans i ciutadanes l'accés al coneixement de les noves tecnologies. El 
que es demana és que ens aquests cursos hi hagi una aportació per part dels alumnes 
i un cop fet el compte d'explotació s'ha fixat la tarifa d'un euro per hora de formació. 
Per tant, en funció de les hores de cada curs tindrà un preu o en tindrà un altre. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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7.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE DIVERSOS 
CREDITORS, PER IMPORT DE 20.584,60 EUROS, EN  MOTIU DE LA FIRA 
D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL, MANRESA 2004 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 12 de gener 
de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la 
Fira d’Espectacles d’Arrel Mediterrània, Manresa 2004, que tingué lloc els dies 5, 6 i 7 
de novembre de 2004. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat 
que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del 
Servei. 
 
ENTITAT    CONCEPTE        EUROS    
 
QUILOVAT                             Lloguer de 9 grups electrògens a la    5.262,08 
Suport a la indústria i a              Fira d’Espectacles d’Arrel  
L’espectacle, S.L.                 Mediterrània. Manresa 2004 
CIF: B-60621471   
 
ENRIQUE PRAT ALEMANY       Lloguer de material de so per                5.993,60 
CIF: 37.324.292-F                       la Fira d’Espectacles d’Arrel  
                         Mediterrània. Manresa 2004 
 
GRUP TOCA TOT, S.L.      Lloguer de 12 cabines de wc químic           2.550,12                         
CIF: B-63033203                       2 serveis de manteniment per  
                        La fira d’espectacles  

     d’Arrel Mediterrània. Manresa 2004 
 
INFRALECT, S.L.           Treballs d’infraestructura elèctrica                6.778,80 
CIF: B-62226055                        i il·luminació d’stands i treballs varis 
                                                   d’infrastructura elèctrica i il·luminació 
                                                   a diferents espais de la Fira d’Espectacles  

    d’Arrel Mediterrània. Manresa 2004 
 
TOTAL  ............................................................................................ 20.584, 60 
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquest dictamen encara fa referència a 
aquelles factures que han de ser assumides per l'Ajuntament de Manresa arran de la 
Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional. Lamentablement arriben a posteriori del primer 
cap de setmana de novembre en què van realitzar la fira i, per tant, l'única manera 
d'assumir-les és a través d'aquest reconeixement de crèdit.  
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.3 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM 1/2005 DINS 

EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde president, de 14 de gener de 2005, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
" Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos 
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal i per baixes de crèdits de 
despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles 
sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses 
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2006. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2005 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 121.1.623, 
per un import de 35.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres................................75.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 443.0.632, per un 
import de 24.145,57 euros, el qual quedarà: 
 
 Recursos Ordinaris.........................................24.000,00 euros 
 Crèdits entitats financeres..............................24.145,57 euros 
 
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 1/2005 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions". 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  
Capítol 1. - Impostos di-  Capítol 1. - Despeses de  
rectes ............…………………. 22.710.000,00 personal ..............……………. 24.016.018,00
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Capítol 2. - Impostos indirectes 3.760.000,00Capítol 2. - Despeses en 17.789.029,00
 béns corrents i serveis  
Capítol 3. - Taxes i al-  Capítol 3. - Despeses fi-   
tres ingressos ........………..…. 34.505.299,00 nanceres ...........……………... 1.621.891,00
    
Capítol 4. - Transferències 17.336.306,00 Capítol 4. - Transferències 5.266.681,00
Capítol 5. - Ingressos    
patrimonials .......……………… 557.500,00  
    
Capítol 6. - Alienació   Capítol 6. - Inversions  
d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00reals .................……………… 42.697.526,57
Capítol 7. - Transferèn-  Capítol 7. - Transferèn-  
cies de capital ……..……........ 4.617.748,00cies de capital .......………….. 3.301.075,00
    
Capítol 8. - Actius   Capítol 8. - Actius    
financers ...…………............... 6.172,00 financers .............……………. 6.172,00
Capítol 9. - Passius  Capítol 9. - Passius  
financers .........……..……....... 13.779.069,57 financers .............……………. 4.640.902,00
    

TOTAL 99.339.294,57TOTAL 99.339.294,57
    
 
ESTAT D'INGRESSOS 

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ PREV.INICIAL AUGMENT DISMINUCIÓ PREV.DEFINITIVA EXPLICACIÓ 

917.01 Préstecs a mig i llarg termini  13.719.924,00 59.145,57  13.779.069,57 Majors ingressos 

59.145,57

 
ESTAT DE DESPESES 
 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ 

CRÈD. 
ACTUAL AUGMENT BAIXA 

CRÈD. 
DEFINITIU CAUSES 

121.1.623 Edif.C.Consist.Pl.Major,1.-Maquinària, instal.i utillatge. 40.000,00 35.000,00   75.000,00 Consignació insuficient. 

443.0.632 Cementiris i Serveis Funeraris.- Edificis i altres constr. 24.000,00 24.145,57   48.145,57 Consignació insuficient. 

121.4.227.01 Altres edificis Corporació: Altres edificis.-Seguretat 90.190,00 25.600,00   115.790,00 Consignació insuficient. 

313.0.160.04 Acció social.- Seguretat Social.- Personal funcionari 3.061.411,00   25.600,00 3.035.811,00 Consignació sobrant. 

451.4.454 Altres Programes Culturals.- A empreses públiques 1.910,00 6.000,00   7.910,00 Consignació insuficient. 

451.4.489 Altres Programes Culturals.- Altres transferències. 61.429,00 73.571,00   135.000,00 Consignació insuficient. 

452.5.226 Festes.- Despeses diverses 226.000,00 46.429,00   272.429,00 Consignació insuficient. 

452.5.227.07 Festes.- Altres. 174.000,00   126.000,00 48.000,00 Consignació sobrant. 

       

   210.745,57 151.600,00    

 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella manifesta que aquest és el primer dictamen de 
modificació de crèdit del 2005, per un import de 210.000 euros aproximadament, que 
s'explica de la manera següent: Hi ha 126.000 euros que es distribueixen entre 
diferents de partides de Cultura i Festes, amb motiu de la nova ordenança de 
subvencions. Hi ha una altra partida de 25.000 euros que es destinarà al manteniment 
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de serveis informàtics; una altra,  també de 25.000 euros, per una obra de caràcter 
emergent del cementiri que es finançaria amb sobrants de crèdit  i també hi ha 35.000 
euros per augmentar les partides de climatització de la Casa Consistorial, que també 
es finançaran amb sobrants de crèdits d'anys anteriors. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS,  4 
GMERC I 2 ICV-EA) I 10 abstencions (8 GMCiU i 2 PPC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.4 INTERPOSICIÓ DE QUERELLA CRIMINAL CONTRA LES PERSONES QUE 

APAREGUIN CRIMINALMENT RESPONSABLES EN  RELACIÓ A LA MORT 
DE FLORS SIRERA FORTUNY 

 
 
El secretari  dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 17 de gener de 2005 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
" La manresana Mª Flors Sirera i Fortuny va ser assassinada el 18 de gener de 1997 a 
la localitat de Ruhengeri (Rwanda), juntament amb tres companys, Manuel Madrazo, 
Luís Valtueña i Mahdav Nitin, que treballaven en un projecte de cooperació sanitària 
de l’organització Metges del Món. 
 
La mort de la cooperant manresana va colpir la ciutat, especialment a les persones 
més implicades amb la solidaritat i la cooperació internacional. Una persona jove i vital 
havia pagat el seu compromís social amb la vida. Juntament amb els seus companys 
assassinats, va rebre, a títol pòstum, diverses distincions al mèrit civil, i va ser 
homenatjada en un acte públic celebrat a Madrid, que va comptar amb l’assistència de 
l’alcalde de la ciutat. 
 
Amb el pas dels anys, na Mª Flors Sirera i Fortuny s’ha convertit en un exemple i un 
símbol del compromís amb els més febles, i l’Ajuntament de Manresa ha promogut o 
col·laborat amb iniciatives per mantenir ben viu el seu record en la memòria col·lectiva. 
Així, cal destacar: 

 
• El Premi Flors Sirera a la Cooperació Sanitària Internacional, instituït pel 

Col·legi Oficial I’Infermeria de Barcelona l'any 1999 i que premia els millors treballs 
sobre les actuacions de les infermeres i els infermers en l'àmbit del 3r i el 4t món. 

• La Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera, creada per l’Ajuntament de 
Manresa l’any 2003. És un equipament de referència a Manresa i el Bages, que 
acull el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i aglutina bona part de les 
ONG de la ciutat. 

 
Pel que fa al crim, sembla evident que el govern de Rwanda no ha pogut o no ha 
volgut, durant els gairebé vuit anys que ja han passat, aclarir les circumstàncies 
d’aquells fets i portar els seus responsables davant la justícia. Cal tenir en compte, 
d’altra banda, que l’assassinat de Mª Flors Sirera i Fortuny s’emmarca en la situació de 
conflicte i guerra que viu la regió africana dels Grans Llacs des de principis dels anys 
90, la qual ha costat la vida a entre cinc i set milions de persones, segons estimacions 
diverses. Per això, portar als tribunals el cas de l’assassinat de Mª Flors Sirera i 
Fortuny, en forma de querella criminal, a més d’aconseguir que es faci justícia per al 
seu cas particular, pot contribuir a un millor esclariment dels crims a gran escala que 
s’han produït a Rwanda, Burundi i el Congo durant els últims deu anys. 
 
L’Ajuntament de Manresa té gairebé deu anys d’experiència en matèria de Solidaritat i 
Cooperació. Sabem que la guerra és la principal causa de subdesenvolupament i de 
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patiment humà. Sembla evident que si es vol acabar amb la impunitat i aconseguir una 
reconciliació i una pau veritables, els autors de crims de genocidi, de crims de guerra, 
de crims contra la humanitat i d’altres violacions dels drets humans han d’ésser 
identificats i portats davant la justícia, per tal que responguin dels seus actes. En 
aquest sentit, les accions empreses a través de tribunals estrangers poden ser 
efectives, tal i com es va demostrar amb el cas Pinochet l’any 1998. El fet que 
l’Ajuntament de Manresa es personi en aquesta causa té un valor especialment 
simbòlic, però la querella criminal no busca només efectes simbòlics, sinó jurídics, 
polítics i socials. 
 
L’Ajuntament, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, pot exercir totes aquelles activitats que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veinal. 

 
Els articles 21 i 22 LBRL, regulen la competència  per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de l'Ajuntament. 
 
L’Alcalde-President proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer. INTERPOSAR en nom de l’Ajuntament de Manresa querella criminal davant 
els Tribunals que resultin competents contra les persones que apareguin criminalment 
responsables dels fets constitutius de delicte contra la comunitat Internacional, delictes 
de genocidi, crims contra la humanitat, delictes contra les persones i béns protegits en 
cas de conflicte armat, delictes de tortura, delictes de terrorisme, o els que legalment 
procedeixin en funció de la seva qualificació jurídica final, en relació a la veïna 
d’aquesta ciutat FLORS SIRERA FORTUNY que va morir violentament el dia 18 de 
gener de 1997 a la localitat de Ruhengeri (Rwanda), juntament amb tres companys, 
Manuel Madrazo, Luís Valtueña i Mahdav Nitin, que treballaven en un projecte de 
cooperació sanitària de l’organització Metges del Món, així com en relació als fets 
esdevinguts a la República de Rwanda i/o a la República Democràtica del Congo 
(abans Zaire) a partir del dia 1 d’octubre de 1990. 
 
Segon. NOMENAR els senyors José Luis Ferrer Recuero, Asunción Saldaña 
Redondo, Emilio Garcia Cornejo i José Andrés Peralta de la Torre, Procuradors dels 
Tribunals de Madrid, representants d'aquest Ajuntament en la querella criminal 
esmentat a l’acord anterior, i designar els advocats col.legiats senyors Jordi Palo-
Loverdos, Irma Rognoni Viader, Josep Mª Garcia Picola i Victor Hortal Fernandez, 
directors de  la defensa jurídica en el procediment de referència, sens perjudici de la 
posterior formalització del corresponent contracte administratiu a través de l’òrgan 
competent. 
 
Tercer. ATORGAR PODERS per a plets a favor dels advocats i Procuradors dels 
Tribunals de Madrid, nomenats en virtut de l’acord anterior. 
 
Quart. FACULTAR l’Alcalde-President per l’atorgament de poders per a plets a favor 
dels advocats i dels Procuradors següents: 
  
Senyors José Luis Ferrer Recuero, Asunción Saldaña Redondo, Emilio Garcia Cornejo 
i José Andrés Peralta de la Torre, Procuradors dels Tribunals. 
 
Senyors Jordi Palo-Loverdos, Irma Rognoni Viader, Josep Mª Garcia Picola i Victor 
Hortal Fernandez, lletrats." 
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El senyor Rubio i Cano  explica que precisament demà es compleixen vuit anys de 
l'assassinat a Rwanda de Flors Sirera i com a  Ajuntament interposaran querella 
criminal davant dels tribunals que resultin competents. Aquesta és una demanda que 
han fet els promotors d'aquesta querella, que són els familiars de Flors Sirera i d'altres 
nou catalans i espanyols que des de l'any 1990 foren assassinats a la zona dels Grans 
Llacs, és a dir, a Rwanda a Burundi i a l'actual República Democràtica del Congo, 
l'antic Zaire. El grup promotor, a més dels familiars, són diferents personalitats 
mundials entre les quals hi ha Pérez Esquivel i una congressista demòcrata americana 
que va ser l'enviada especial dels Estats Units a  la zona a mitjan dels anys 90. I l'altra 
pota que interposa la querella són tres Ajuntaments catalans,  Manresa, Navata i 
Figueres. La casualitat ha fet que ho portessin al ple d'avui, ja que es preveu presentar 
la querella criminal davant l'Audiència Nacional la primera quinzena de febrer. 
Òbviament que avui això es fa públic i els mitjans de comunicació ho recullen, però el 
més important és que aquesta querella serveixi en dues línies: Determinar la veritat del 
que va passar allà, com a base per a la reconciliació i, sobretot, el diàleg entre les 
parts enfrontades. Recorda que el que va passar als 90 a la zona dels Grans Llacs és 
un genocidi que s'estima entre 5 i 7 milions de persones, que van rebre tan hutus com 
tutsis, que hi ha responsabilitats per part de les dues bandes i que, per tant, l'important 
és que es determinin les responsabilitats criminals però, sobretot, que es treballi en la 
línia del diàleg per solucionar un conflicte que no està tancat, que continua present i 
que, reprenent el fil del que abans discutien amb el tsunami, estan parlant de 5-7 
milions de persones mortes en 10 anys, com a màxim. S'ha passat de puntetes l'opinió 
pública internacional i, per tant, espera que un ajuntament modest en la globalitat 
mundial com és el de Manresa, amb aquesta decisió posi una petita pedra, ja que una 
ciutadana de Manresa es va veure afectada per aquell genocidi. En aquestes 
setmanes que han reflexionat a l'entorn d'això, moltes persones que coneixien la Flors 
els han dit que si la Flors fos viva, ara intentaria anar amb els equips de Metges del 
Món, a Sri Lanka, Indonèsia o on fos. Per tant, espera que entre tots aprovin aquest 
dictamen. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que tal com ha dit el senyor Rubio no calia 
que hi haguessin desgràcies de la natura, sinó que hi ha desgràcies fetes per la mà de 
l'home que també ens sobrepassen per la seva dimensió.  Votaran a favor d'aquesta 
proposta, i no en el sentit estricte de dir que van a buscar justícia envers qui ha estat el 
responsable de la mort violenta de la Flors Sirera,  ja que, tot i que és interessant que 
es faci justícia perquè el temps no esborra el dany sofert per les persones que han 
estat assassinades,  el que persegueix l'esperit d'aquesta querella és anar a cercar les 
responsabilitats d'aquest genocidi esgarrifós que hi ha hagut a la zona dels Grans 
Llacs, a l'Àfrica Central. En definitiva, que aquests interessos purament mercantils que 
hi ha hagut per part de certes potències i de certs països, surtin a la llum pública 
perquè la zona dels Grans Llacs és mereixedora que pugui haver-hi una àrea 
democratitzada. Potser trigaran molts anys en poder veure la llum de tot aquest 
recorregut, però és evident que cal  ser punyents i cal insistir i encara que només sigui 
un gra de sorra, ja que, de vegades, aquests granets poden fer molt més del que ens 
podem imaginar.  Cal que això traspassi les fronteres i que no sigui una querella 
criminal de 3 localitats de Catalunya, sinó que sigui una querella criminal d'aquest món 
global envers aquest genocidi de 5-7 milions de persones que va haver-hi al món. 
  
El senyor Vives i Portell  diu que el GMCiU està molt satisfet de la presentació 
d'aquest dictamen i que es prengui la decisió de personar-se per interposar una 
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querella criminal pel que li va passar a la Flors Sirera demà farà vuit anys. En primer 
lloc, perquè els sembla un acte de justícia per la Flors Sirera, pel que ella representava  
i pel que ella era i, lògicament, per tota la gent que se l'estimava i a qui ella estimava i, 
especialment, la seva família, que és qui més ha patit la seva pèrdua i qui més ha patit 
aquests anys el fet de quedar-se amb un interrogant de saber si finalment tots plegats 
podrien fer alguna cosa, ja no tant per restaurar allò que no es pot restaurar que és la 
vida de la seva filla, sinó que és fes justícia sobre una situació absolutament 
abominable com va ser el seu assassinat  i el d'altres persones que estaven amb ella i 
el de tants i tants milions de persones que, com deien el senyor Rubio i el senyor 
Javaloyes, han mort durant aquests anys al conflicte dels Grans Llacs.  
Però també és important la querella perquè en el fons del que es tracta és de dir que si 
volen construir una societat que valgui la pena en una zona tan pobra com és aquesta, 
en una zona amb tantíssima violència com és aquesta, potser hauran de començar a 
assentar les bases del que és un estat de dret. És a dir, de vegades, el fet del 
totalitarisme, el fet de la no democràcia, el fet del no reconeixement de drets, implica 
també misèria, violència, mort, fam. I d'això en poden parlar molt els de l'Àfrica 
subsahariana perquè és una història fonamentada en les injustícies comeses i en 
l'afany de poder i la dominació mundial dels europeus durant el segle XIX. Tots tenim 
una responsabilitat amb tot això, encara que sigui una responsabilitat heretada. I 
potser de vegades no tan heretada, el senyor Javaloyes feia referència a la 
responsabilitat que grans corporacions multinacionals han tingut en aquest conflicte i 
tenen encara en altres conflictes en llocs molt importants del món. Per tant, si realment 
es vol començar a batre la misèria, no només es combatrà amb accions solidàries com 
la que han aprovat fa uns instants per la zona asiàtica afectada pel tsunami, sinó que 
també es combatrà amb accions com aquesta. És una bona manera de començar a dir 
que si no hi ha un estat de dret, si no es comencen a reconèixer els drets de les 
persones, si no es comença a fer justícia en drets tan fonamentals com és la vida, 
tampoc no hi ha possibilitat de desenvolupament i, per tant, tampoc no hi ha 
possibilitat de sortir d'aquest status quo en què estem instal.lats. I encara que potser 
ara això pugui semblar poca cosa, si ningú comença o ningú continua, no s'arribarà al 
final. Es comenta en el dictamen el que va passar a Xile amb Pinochet. Al 
començament, semblava que era ciència ficció, que no passaria res. Doncs bé, ara 
està passant, han hagut de passar anys i panys. Aquí s'identifica una persona com la 
presumpta autora d'un seguit de crims contra la humanitat, mentre que en el cas d'avui 
segurament que serà difícil d'identificar qui eren les persones que la nit del 18 de 
gener de l'any 1997 van cometre aquests assassinats. Però, en tot cas, sí que es pot 
identificar les persones que estaven emparant aquesta situació i cal arribar fins al final. 
Per tant, votaran favorablement i esperen que tots tinguin paciència per anar-ne fent 
un seguiment, serà llarg, però valdrà la pena ser-hi durant tot el recorregut. 
 
L'alcalde vol fer una referència a aquesta qüestió: Diu que probablement dels 
moments més tristos que ha viscut com a alcalde van ser els de la Flors Sirera i a 
Madrid. La voluntat de presentar la querella no és la voluntat de tenir un gran titular – i 
matisa que no ho diu pels mitjans – , sinó que és la voluntat de generar un cert de 
moviment de justícia  i que s'ha de fer col.laborant amb altres ajuntaments, amb 
iniciatives que també es volen produir a França, a Holanda, respecte al tema de 
Rwanda, i també es volen fer en altres ONG. I aquest procés es molt llarg. En bona 
part que l'Ajuntament segueixi aquest camí és per la voluntat no tan sols dels familiars 
sinó d'algunes ONG que han estat treballant abans de la situació de la Flors Sirera, 
durant i després, com la gent d'Inshuti , que constantment realitzen aquesta feina.  
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Pel que fa la tema de Xile, com el d'Argentina, diu que els han ensenyat una cosa: que 
la reconciliació d'un país es fa sobre la base de la veritat. No hi ha reconciliació sinó no 
hi ha veritat. En la mesura que apareix la veritat, encara que sigui molt crua, aquesta 
veritat, finalment, sap generar una certa reconciliació i una certa normalitat. El que fa 
l'Ajuntament és aquest petit pas, però important.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GMCiU REFERENT A LA PRESENTACIÓ D'UN 

INVENTARI DE SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL  
 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMCiU, de 17 de gener de 2005, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Segons acord plenari de 20.09.04 l'equip de govern va accedir a que els Serveis 
Tècnics de l'Ajuntament fessin un inventari dels solars de propietat municipal que 
fossin susceptibles de convertir-se, amb caràcter excepcional i sempre temporalment, 
en aparcaments lliures, degudament acondicionats, mentre durin les obres que 
afectaran greument la mobilitat de la ciutat els propers mesos i que ja han començat. 
 
Perquè no s'ha presentat l'esmentat estudi al Ple de l'Ajuntament, ni s'ha facilitat cap 
tipus d'informació referent a aquest tema?" 
 
La senyora Torres i García respon que no s'ha presentat al ple de l'Ajuntament 
perquè es considera que el millor espai per fer-ho és el Consell de Mobilitat. Explica 
que aquest Consell es va reunir a finals d'octubre i que es tornarà a convocar a finals 
d'aquest mes. 
Informa, tanmateix, que s'ha començat a acondicionar un solar a la zona de les Bases 
de Manresa, perquè aviat començaran les obres on hi ha l'actual aparcament que 
dóna servei al Centre Hospitalari.  
 
8.2 PREGUNTA DEL GMCiU REFERENT A LA NETEJA DE DETERMINATS 

INDRETS DE LA VIA PÚBLICA QUE S'EMBRUTEN DEGUT A LES OBRES 
(CARRER GAUDI, CARRER SANT JOAN D'EN COLL, CTRA. PONT DE 
VILOMARA) 

 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMCiU, de 17 de gener de 2005 que, 
transcrita, diu el següent: 
 

 

" El GMCIU formula al Ple de la Corporació la següent pregunta: 
 
Quines mesures s'ha près a l'illa delimitada pels Carrers Gaudí, Sant Joan d'En Coll i 
Carretera del Pont de Vilomara per minimitzar l'efecte de les múltiples obres (tres 
obres d'edificis plurifamiliars, col.lector de Sant Ignasi i obres de canalització d'aigua) 
per tal de garantir la mobilitat tant a peu com en vehicles per aquesta zona? 
 
S'està garantint la mobilitat a peu per la zona? Perquè no s'han pres mesures 



 78

addicionals per garantir la seguretat dels vianants davant les continues ocupacions de 
la voreres per part de les empreses constructores. Per què no s'estan garantint els 
criteris establerts pel Consell de Mobilitat. 
 
Perquè no s'ha fet netejar, en profunditat i amb càrrec a les empreses que estan 
embrutant la via pública, els carrers Sant Joan d'En Coll (entre Gaudí i Carretera del 
Pont) i Gaudí (entre St. Joan d'En Coll i C.Trieta) almenys una vegada des que van 
començar les obres fa varis mesos?" 
 
La senyora Mas i Pintó explica que la relació entre les obres i la via pública ve 
regulada per l'ordenança d'ocupació de via pública. Aquesta ordenança fixa tot un 
seguit de requisits perquè aquesta relació permeti el desenvolupament dels 
recorreguts a peu i tingui la mínima incidència en aquests recorreguts. De tota manera, 
aquestes ocupacions vénen vinculades a una llicència d'ocupació que bàsicament 
sempre es regeixen més per motius econòmics que no pas per motius funcionals, la 
qual cosa els comporta tenir sempre un control continuat d'aquestes ocupacions de via 
pública. 
 
Amb la finalitat de millorar aquesta situació, s'està estudiant, a partir d'una proposta del 
gremi de constructors, de fixar un nou sistema d'ocupació vinculat més a les llicències 
d'obres que no pas com un document separat, de tal manera que realment l'ocupació 
de via pública sigui la que es necessita per criteris funcionals i no per criteris 
economicistes, amb la qual cosa creu que a la llarga poden aconseguir una millor 
convivència entre les obres i la gent. 
 
Pel que fa a la segona pregunta , referent a si s'està garantint la mobilitat a peu per la 
zona, diu que al 100 per 100, perquè si fos així ja no es faria la pregunta. 
 
Pel que fa a la neteja diu que s'ha fet un requeriment a les empreses arran d'una sèrie 
de queixes que han tingut. Té notícies que avui s'ha realitzat una certa neteja, però cal 
comprovar-ho i, en tot cas, tornar a instar el requeriment. 
 
8.3 PREGUNTA DEL GMCiU REFERENT A LA PRESENTACIÓ DEL PLA DE 

XOC 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMCiU, de 17 de gener de 2005 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Perquè no s'ha presentat el Pla de Xoc per minimitzar els problemes de circulació que 
ja estan causant les obres que s'estan executant a la ciutat i que continuaran durant 
els propers anys? 
 
Perquè no s'ha convocat el Consell de Mobilitat del qual en formen part 'tots els grups 
municipals' a més d'entitats representatives de la ciutat implicades en la mobilitat?" 
 
La senyora Mas i Pintó respon que el Pla de xoc no s'ha presentat perquè encara no 
s'han iniciat totes les obres. Explica que el 24 de gener començaran les obres de la 
plaça Major i, per tant, potser ja s'hauria d'haver fet, però que, en qualsevol cas, el que 
sí s'ha fet és establir la incidència de totes les obres en relació amb la funcionalitat de 
la ciutat.  
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Comenta, sobre aquest aspecte, que la incidència de les obres tenen dos nivells 
d'afectació: una general, respecte a la que s'han fixat el conjunt de les obres, unes en 
relació amb les altres, per determinar les incompatibilitats en els terminis, a fi d'evitar 
que es col·lapsi la ciutat. Diu que s'han detectat algunes incompatibilitats, en funció de 
les quals s'ha elaborat el calendari d'execució de les obres; i una local, sobre la qual 
explica que cada obra té una planificació, que té una incidència sobretot respecte al 
trànsit. Diu que cada obra portarà les seves actuacions pel que fa a les obres i pel que 
fa a l'afectació que tenen sobre el trànsit. 
 
 
8.4 PREGUNTA DEL GMCiU REFERENT A LA SENYALITZACIÓ DE LES 

ZONES PREFERENCIALS PER A VIANANTS 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMCiU, de 17 de gener de 2005 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
El GMCIU formula al Ple de la Corporació la següent pregunta: 
 
Després de la iniciativa referent a la Senyalització S-28 (Zones preferencials per a 
Vianants) proposada per l'equip de govern a instàncies d'aquest grup. Creuen 
necessari fer complir la llei en els carrers senyalitzats mitjançant les noves plaques? 
Quantes multes s'ha posat per infraccions en aquestes àrees preferencials per a 
vianants des de la seva col.locació a principis del mes de novembre?". 
 
El senyor Jordà i Pempelonne  explica que com recordaran, en el ple municipal de fa 
uns mesos van proposar instal.lar una nova senyalització que aclarís què eren les 
zones de prioritat invertida. Es va estudiar el disseny, es va encarregar i ja s'ha 
instal.lat des del mes de novembre.  
Respecte a si creuen necessari de fer complir la llei en els carrers senyalitzats,  la 
resposta és que òbviament que sí, no només en els carrers senyalitzats sinó en 
qualsevol altre lloc . 
Pel  que fa a les multes que s'han posat per infracció en aquestes àrees des de la 
instal.lació dels nous senyals, demana permís per contestar-ho més endavant, perquè 
presentar les preguntes a dos quarts de vuit del vespre és una mica just per tenir 
aquesta informació. 
 
Abans d'aixecar la sessió, l'alcalde informa als regidors i regidores que hi haurà un ple 
extraordinari per fer el sorteig dels membres de Meses per al Referèndum de la 
Constitució, del dia 20 de febrer. Així mateix informa que el proper ple ordinari serà el 
dimarts, 22 de febrer, ja que el dia 21, dilluns, és la Festa de la Llum. 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 hores i 
30 minuts, la  qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental Vist i plau 

L’alcalde 
 
   


