Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de març del
2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la
sessió número 4 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

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

Montserrat Pons i Vallès
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Francesc de Puig i Viladrich
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Rosa Maria Carné i Barnaus
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Sr.

Antoni Llobet i Mercadé

ABSENTS

El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit al
tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació l’acta de la
sessió ordinària del 20 de gener i de la sessió extraordinària del 3 de febrer del 2003,
que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte el seu contingut.
En no formular-se’n cap, les actes esmentades queden aprovades per unanimitat dels
24 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 6, 7, 8 I 9
CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17 I 24 DE FEBRER I 3 DE MARÇ DEL
2003, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Comissió de
Govern en les seves sessions núm. 6, 7, 8 i 9 corresponents als dies 10, 17 i 24 de
febrer i 3 de març del 2003 respectivament, pel repartiment que de les actes
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de
28 de novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’alcaldepresident i els regidors delegats, des de l’anterior donació de compte, en els termes de
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2.568/86, de 28
de novembre.
a)

SERVEIS JURÍDICS

a.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS
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2.3

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 769, DE
10 DE FEBRER DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 27/2003 F, INTERPOSAT PER CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR,
SA,
CONTRA
LA
RESOLUCIÓ
DE
14-11-02,
DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA
LA DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIÓ DE SERVEI A L’APARCAMENT DEL
CENTRE COMERCIAL UBICAT A MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 27/2003 F interposat per
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, SA, contra la resolució de 14-11-02,
desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la denegació de la llicència
d’obres majors per a la construcció d’una estació de servei en l’aparcament del centre
comercial que té ubicat a Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número
6 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.4

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 770, DE
10 DE FEBRER DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 4/2003-I, INTERPOSAT PER MS-MT, SL, CONTRA LA
DESESTIMACIÓ
PER
SILENCI
I
CONSEQÜENT
INACTIVITAT
ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT A LA PETICIÓ DE REVISIÓ DE
LLICÈNCIA D’OBRES CONCEDIDA A SALIDO-CARRIÓ, S.A.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 4/2003-i interposat per MSMT, S.L., contra la desestimació per silenci i conseqüent inactivitat administrativa de
l’Ajuntament, a la petició sol·licitada de revisió de llicència d’obres concedida a SalidoCarrió, SA., davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, en
qualitat de part demandada.
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2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.5

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 798, DE
10 DE FEBRER DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 454/2002 F, INTERPOSAT PEL SENYOR JAUME ARIMANY
PUJOL, CONTRA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE DE 23-9-02, QUE
DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA
DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER MAGNET
NÚM. 26.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 454/2002 F interposat pel Sr.
JAUME ARIMANY PUJOL, contra el Decret de l’alcalde de 23 de setembre de 2002,
desestimant el recurs de reposició interposat contra la denegació de la llicència
municipal d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Magnet número
26, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, en qualitat de
part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

4

2.6

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 875, DE
17 DE FEBRER DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 1585/2002, INTERPOSAT PER LA SENYORA ELENA PINOS
OLIVERAS, CONTRA L’ACORD DE 20-3-02 PEL QUAL S’APROVÀ
DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER
L’EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ-1 DEL PERI BARRERES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1585/2002 interposat per la
Sra. ELENA PINOS OLIVERAS, contra l’acord de data 20-03-02 de la societat
FÒRUM, S.A., pel qual s’aprovà definitivament la relació de béns i drets afectats per
l’execució de la unitat d’actuació-1 del PERI Barreres de Manresa, davant la Secció
Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la
Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
ENRIC ALOY i BOSCH, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
b)

SERVEIS FINANCERS

2.7

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 851, DE
18 DE FEBRER DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2003, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2003, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 150,
de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
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TERCER. De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2003.”
PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2003
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida

Denominació

422.8.625

Ensenyament Conservatori Profess.Música.- Mobiliari i estris

422.8.632

Ensenyament Conservatori Profess.Música.- Edificis i altres const.

Crèdit
Augment Baixa
actual
12.000,00
9.000,00
6.000,00 9.000,00

Crèdit
Causes
Definitiu
3.000,00 Consignació sobrant
15.000,00 Consignació insuficient

9.000,00 9.000,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2003 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.801.565,00
13.832.536,50

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.939.637,50

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

3.729.290,00

Capítol 4.- Transferències
Capítol 5.- Ingressos patrimonials

15.074.981,50
723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

9.806.864,03

Capítol 7.- Transferències de capital

1.496.759,00

Capítol 7.- Transferències de capital

2.255.803,48

Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers

6.010,00
6.049.162,01

TOTAL ..................................................................... 54.917.550,01

2.8

Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers

6.010,00
2.641.492,00

TOTAL ...................………........................................... 54.917.550,01

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1424,
DE 28 DE FEBRER DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2002, en aplicació
d’allò que disposen els articles 172 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la
Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent:
1)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1.
1.2.

Drets pendents de cobrament ............................
Obligacions pendents de pagament ..................

12.594.497,58
11.020.216,38
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2)

RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3)

Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ............
Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici ........................................................................
Resultat Pressupostari .................................................
Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat. ..........................................................................
Romanent de Tresoreria utilitzat .................................
Resultat pressupostari ajustat ......................................

67.517.257,43
-58.505.161,88
9.012.095,55
-7.309.660,99
1.266.857,33
2.969.291,89

ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1.

3.2.

Romanents de crèdit que queden anul·lats a 31-12-02 i
no s’incorporen a l’exercici de 2003 ..............................

8.772.736,86

- Saldos de crèdit ..........................................................

8.772.736,86

Romanents de crèdit existents a 31-12-02 i que
s’incorporen al Pressupost de l’exercici de 2003
(Art.163 Llei 39/88)

12.569.618,80
21.342.355,66

4)

ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.

4.2.

Drets pendents de cobrament .....................................
4.1.1. Drets pressupostaris liquidats
durant l’ exercici pendent de
cobrament ................................

7.751.631,37

4.1.2. Drets pressupostaris liquidats
en exercicis anteriors pendents
de cobrament ............................

4.842.866,21

4.1.3. Deutors per drets reconeguts
de recursos d’altres ens ...........

117.634,54

4.1.4. Ingressos pendents d’aplicació

-206.394,00

4.1.5. Saldos dubtós cobrament ......

-942.377,90

Obligacions pendents de pagament ...........................
4.2.1. Obligacions
pressupostàries
pendents
de
pagament
reconegudes durant l’exercici

9.942.921,30

pressupostàries
4.2.2. Obligacions
pendents
de
pagament
reconegudes
en
exercicis
anteriors ................................

989.688,90

11.563.360,22

-12.554.467,51
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4.2.3. Creditors
per
devolució
d’ingressos aplicats ................

87.606,18

4.2.4 Saldos creditors d’altres ens ....

752.995,45

4.2.5. Saldos comptes de creditors no
pressupostaris ..........................

781.255,68

4.3.

Fons líquids ................................................................

17.479.697,39

4.4.

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

16.488.590,10

4.5.

Romanent afectat a despeses amb finançament afectat

-12.899.741,98

4.6.

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS ................................................................

3.588.848,12

SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 2002, amb el detall que figura en l’expedient, per un import de
12.569.618,80 Euros.
TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 174.4. de la Llei 39/1988 esmentada i
l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.”
c)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.9

DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA,
DE 27-1-03, PEL QUAL JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT
PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB EL PRESTIGE.

El secretari dóna compte de l’escrit de la diputada, senyora Montserrat Tura i
Camafreita, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia.
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
DEL MUNICIPI DE MANRESA ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, AMB EFECTES DE
L’1 D’ABRIL DE 2003.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 de març del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 1992, va
adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de recollida de
residus municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa, a favor de
l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
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II. El ple de la corporació, en sessió del dia 27 de juny de 2001, va adoptar l'acord de
prorrogar la concessió esmentada a l'antecedent anterior. La pròrroga de la
concessió es va fer per un termini de 8 anys, compresos entre els dies 1 de juliol de
2001 i 30 de juny de 2009 (ambdós inclosos), de conformitat amb la clàusula 4a del
plec que regulava aquesta concessió aprovat pel ple de la corporació en sessió del
dia 28 de setembre de 1992.
III. El cap de servei d'Obres i Manteniments ha emès un informe en data 5 de març de
2003, en el qual proposa la modificació de l’esmentada concessió, en el sentit de
variar la inversió prevista per a contenidors destinats a la recollida de la matèria
orgànica i en ampliar el servei de recollida de mobles i trastos vells.
La modificació proposada té incidència en el règim econòmic de la concessió, ja
que implica una ampliació del cànon a origen de 39.664,29 € (inclòs l’IVA), de
conformitat amb l’informe abans indicat.
IV. La concessionària ha manifestat que accepta la modificació del contracte que
proposa l'Ajuntament, segons consta a l'expedient.
V. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 7 de
març de 2003, en relació amb la modificació indicada.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable. L’Ajuntament té la potestat d’ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació en la
qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei consisteixi, de
conformitat amb la clàusula 84a, apartat 1 del plec regulador de la concessió, en
concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de les de les corporacions
locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2. Tramitació. De conformitat amb l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, la tramitació de l’expedient de modificació del
contracte ha de seguir la tramitació següent:
 Audiència prèvia al contractista.
 Informe del secretari i l’interventor de la corporació.
 Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora si l’import de la
modificació del contracte excedeix el 20% del preu del contracte i aquest és
superior a 6.010.121,04 €, supòsit que en aquest cas no es dóna.
 Formalització de la modificació en document administratiu.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord de modificació és el
ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb
l’article 265.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril.
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de recollida de residus
municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicada a favor de
l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., en el
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sentit de variar la inversió prevista per a contenidors destinats a la recollida de la
matèria orgànica i en ampliar el servei de recollida de mobles i trastos vells.
La modificació que s'aprova es concreta en:
- Supressió en el capítol d’inversions dels 700 contenidors de recollida de FORM de
240 litres i la incorporació de 16.900 cubells de 10 litres per a la recollida de la
FORM.
- Ampliació de l’actual servei de recollida de mobles i trastos vells en tres dies
(dimarts, dijous i dissabtes) fins arribar a un total de 6 dies a la setmana.
La supressió en el capítol d’inversions dels contenidors de 240 litres pels cubells de 10
litres no té cap repercussió econòmica ja que el seu preu total és igual, com es recull a
l’annex I d'aquest dictamen.
L’ampliació del servei de recollida de mobles i trastos vells suposa una ampliació del
cànon anual a origen de 39.664,29 € segons es recull a l’annex II d'aquest dictamen.
Aquesta quantitat actualitzada a preus 2001 (l’últim any revisat i coeficient de revisió
1,30929) és de 51.932,06 €.
SEGON. Establir que la modificació de la concessió aprovada en el punt anterior
d'aquest acord es farà efectiva amb efectes a 1 d'abril de 2003.
TERCER. Facultar l'alcalde president per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient.”
La senyora Selga i Brunet explica que el dictamen consisteix principalment en la
variació del servei de recollida de voluminosos i comenta que en aquest moment
l'Ajuntament disposa d’un servei que recull tres dies per setmana els trastos vells que
es dipositen a la via pública: dilluns, dimecres i divendres.
Fa notar al respecte que s’ha observat l’existència d’un augment anual substancial del
nombre d’objectes, per la qual cosa és necessari ampliar aquest servei.
Explica el funcionament del servei dient que cal trucar a l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. a fi que organitzin els treballs de recollida, que són
de 15 diaris, aproximadament, i el 70 per 100 de la resta de tasques de recollida
correspon a abandonament d’objectes respecte els quals no s’ha avisat del seu dipòsit
a la via pública.
Explica, així mateix, que l’any 2001 es van recollir 318 tones de residus voluminosos
del carrer; al 2002, el nombre va ser de 362 tones, per tant, en un any s’ha produït un
increment de 50 tones.
Diu que, per això, es proposa prestar el servei durant sis dies a la setmana en lloc dels
tres actuals.
Exposa que per realitzar el servei es disposa d’un camió de caixa oberta i dos peons,
que recullen els objectes que estan dipositats al carrer, i que no es pot fer la recollida
amb el compactador, per problemes de volum, d’espai i de la maquinària de què es
disposa, que no és l’adequada per compactar els objectes.
Diu que aquest increment representaria 55.000 euros, segons el preu actualitzat del
2003, i es proposa que el servei ampliat a sis dies a la setmana comenci l’1 d’abril.
Continua dient que paral.lelament es fa una variació en el sentit que tots aquests
residus no vagin a parar a l’Abocador, sinó que, gràcies a la realització del servei d’una
manera més organitzada, es podran seleccionar les neveres, altres electrodomèstics,

10

bateries, televisors i material informàtic, que es dipositaran a la Deixalleria. Afegeix
que la resta de materials es portaran a l’Abocador.
Manifesta que es pretén, d’aquesta manera, el reciclatge dels materials, ja que fins ara
només una petita part d’electrodomèstics eren reciclats, però per una altra via, en el
sentit que no s’utilitzava el servei de deixalleria.
Explica que, per una altra banda, també es pretén que el servei d’atenció de les
demandes de recollida de materials es canalitzi a través del servei d’informació al
ciutadà 010.
Exposa la segona modificació que es proposa en el dictamen dient que s’havia previst
en el contracte inicial l’adquisició dels 700 contenidors de matèria orgànica, que estan
instal.lats als carrers, però que, finalment, com a conseqüència de l’aportació de la
Junta de Residus, que no s’esperava que concedís, es regularitza aquesta situació en
el sentit de distribuir els cubells petits per les cases i es fa una reserva per als nous
veïns que vinguin a viure a Manresa i per a aquells que no l’hagin rebut durant la
campanya, a través de l’oficina d’informació.
Demana, per acabar, el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.2 ACCEPTACIÓ DE L’ADOPCIÓ PER PART DEL CONSORCI DEL BAGES
PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA POSICIÓ DE CESSIONARI EN L’ÚS
DE L’IMMOBLE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA SITUAT A
LA PARTIDA CAN FONT DELS CIRERENCS, DESTINAT A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ABOCADOR DE RESIDUS, EN SUBSTITUCIÓ DE LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER A L’ABOCADOR.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 de març del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Per acord del Ple de la Corporació de pres a l’any 1985 es va concedir a la
Mancomunitat de municipis del Bages per a l’Abocador l’ús de l’immoble que s’hi
descriu per a la prestació del servei de tractament de residus a l’abocador controlat.
En l’apartat quart de l’acord pres s’especifica que la concessió d’ús és a títol gratuït,
“sens perjudici de les quotes d’amortització per la càrrega financera assumida per
l’Ajuntament de Manresa per a l’establiment del servei i sense perjudici també de la
repercussió sobre la mancomunitat de futures despeses d’inversió que efectuï aquest
Ajuntament de conformitat amb l’article 15 dels Estatuts aprovats”.
La Mancomunitat de municipis del Bages per a l’Abocador va acordar en l’assemblea
celebrada el passat dia 08 de juny de 2002 iniciar el procediment per a la seva
extinció. El Ple de l’Ajuntament de Manresa va ratificar aquest acord en la sessió
celebrada el dia 15 de juliol de 2002.
Paral·lelament, s’ha tramitat el procediment per a la constitució del Consorci del Bages
per a la gestió de residus. En aquests moments, ja s'ha produït la sessió constitutiva
d'aquest Consorci, tot i que encara no és funcional.
Aquesta situació fa que l’Ajuntament de Manresa hagi de prendre els acords
corresponents en relació a la situació jurídica de l’immoble de titularitat municipal que
en el seu dia va ser cedit a la Mancomunitat.
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Vist l'escrit formulat pel president del Consorci del Bages per a la gestió de residus, en
el qual demana a l'Ajuntament que accepti aquest nou ens consorciat en la posició de
cessionari de l'ús de l'immoble indicat, en substitució de la Mancomunitat de municipis
del Bages per a l'Abocador.
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l'adopció del següent
ACORD
Acceptar que el Consorci del Bages per a la gestió de residus adopti la posició de
cessionari en l'ús de l'immoble propietat de l'Ajuntament de Manresa situat a la partida
denominada Can Font dels Cirerencs, destinat a la prestació del servei d'abocador de
residus, en substitució de la Mancomunitat de municipis del Bages per a l'Abocador.
L'efectivitat d'aquesta modificació en la posició d'ens cessionari es produirà en el
moment en què es faci la liquidació de la Mancomunitat i consegüentment es
traspassin al Consorci del Bages per a la gestió de residus els drets i obligacions
propis de la Mancomunitat.”
La senyora Selga i Brunet pren novament la paraula i explica que quan es va formar
la Mancomunitat de municipis del Bages per a l'Abocador Ajuntament de Manresa va
cedir uns terrenys on es va ubicar la recepció i els serveis que existien en aquell
moment per a la gestió de l’Abocador.
Diu que en aquest moment, amb la creació del Consorci del Bages per a la gestió de
residus, cal regularitzar aquesta situació, en el sentit de fer el traspàs de la cessió d’ús
que té la Mancomunitat de municipis del Bages per a l'Abocador al Consorci del Bages
per a la gestió de residus.
Comenta que es tracta, doncs, de la regularització de la situació jurídica actual i
demana el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.3 PRÒRROGA DEL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D’ÚS D’UN
LOCAL SITUAT A LA PLAÇA DEL MIL CENTENARI, S/N, A FAVOR DE
L’ENTITAT CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS, PER UN
PERÍODE DE 2 ANYS.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’11 de març del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“En data 10 de juny de 1999 es va signar un conveni regulador de la cessió d'ús d'un
local situat a la plaça del Mil Centenari, s/n, a favor de l'entitat CAE, FORMACIÓ I
SERVEIS SOCIOCULTURALS.
Segons el punt primer del pacte segon corresponent a l'indicat conveni, aquesta cessió
d'ús tindrà una durada de 4 anys, comptats a partir de la data de la seva signatura, els
quals finalitzen per tant el dia 9 de juny de 2003.
El director dels Serveis a la Persona ha emès informe en data 12 de febrer d'enguany,
segons el qual proposa prorrogar l'esmentada cessió per un període de 2 anys més,
tal com també es preveu al punt primer del pacte segon del conveni de cessió d'ús en
qüestió.
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En data 28 de febrer de 2003 es va trametre a l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS
SOCIOCULTURALS un proveïment per tal que en el termini de 10 dies manifestés el
seu interès en prorrogar aquest conveni.
En data 4 de març de 2003 el senyor Ignasi Muncunill Roca, en representació de
l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS, va presentar instància amb
referència registre d'entrada 6.815/04.03.03, per la qual sol·licita la pròrroga del
conveni de cessió d'ús que l'Ajuntament de Manresa va atorgar a favor de la citada
entitat.
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe favorable al respecte
en data 7 de març de 2003.
De conformitat amb l'article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del reglament de Patrimoni
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, l'alcalde president
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Prorrogar el conveni regulador de la cessió d'ús d'un local situat a la plaça del Mil
Centenari, s/n, a favor de l'entitat CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS,
per un període de 2 anys, els quals finalitzaran per tant el dia 9 de juny de 2005.”
El senyor Fontdevila i Subirana presenta el dictamen dient que fa referència a un
conveni que resulta d’aquells que es van iniciar fa anys, de regularització de la cessió
d’espais públics amb entitats de participació ciutadana, en aquest cas, del Centre
d’Animació i Esplai (CAE), que ha finalitzat al cap de quatre anys i que es proposa
prorrogar per dos anys més, fins al 2005.
Comenta que els espais estan situats a la plaça Mil Centenari, en els locals de l’antiga
caserna i demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.4 ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SENYOR VALENTÍ
MARTÍNEZ ESPINOSA, ACTUANT EN REPRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA DEL BAGES, EN RELACIÓ AMB LA CESSIÓ D’ÚS A
FAVOR D’AQUESTA ENTITAT D’UNA PORCIÓ DE TERRENY DE
PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER DE LES SALESES NÚM.
10.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 de març del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Per acord del Ple de la Corporació de data 20 d'abril de 1998 es va atorgar a la
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES la cessió d'ús d'una porció de terreny
situada al carrer Saleses, 10, amb destinació a les activitats pròpies de l'Escola
Universitària d'Infermeria, de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Manresa
i altres estudis.
El mateix acord de Ple va aprovar el conveni regulador del contingut de la cessió d'ús
atorgada.
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Mitjançant instància, amb referència registre d'entrada número 2.488/27.01.03, la
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES ha renunciat a la indicada cessió d'ús,
exposant que des del mes de gener de 2002 aquesta entitat ja té cobertes les
necessitats d'espai per a la realització de la seva activitat universitària de pregrau i
postgrau.
El director dels Serveis a la Persona, en data 7 de febrer de 2003, ha emès informe
favorable respecte a la conveniència d'acceptar la renúncia a la cessió d'ús en qüestió.
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe relatiu a aquesta
renúncia en data 4 de març de 2003, pel qual la considera ajustada a dret.
De conformitat amb els pactes segon i quart del conveni regulador de la cessió d'ús,
les parts poden extingir la seva relació de mutu acord.
Per tot això, com a alcalde president proposo al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
ACORD
Acceptar la renúncia formulada pel senyor Valentí Martínez Espinosa, actuant en
representació de l'entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES, en relació amb la
cessió d'ús a favor d'aquesta entitat d'una porció de terreny de propietat municipal
situada al carrer Saleses, 10, com a causa d'extinció de l'expressada cessió d'ús, i de
conformitat amb el pacte segon, punt primer, del seu conveni regulador.”
El senyor Jordà i Pempelonne pren la paraula i diu que el dictamen deriva de la
cessió d’ús que es va fer l’any 1998, per part de l'Ajuntament de Manresa a la
Fundació Universitària del Bages (FUB) per encabir l’Escola d’Infermeria.
Comenta que, tenint en compte que l’any passat la FUB va inaugurar la seva nova
seu, l’espai ha quedat lliure i cal que renunciï a la cessió d’ús de la que era beneficiària
i que l'Ajuntament de Manresa l’accepti.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.5 APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL MUSEU COMARCAL.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 29 de gener del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el servei de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha redactat el Pla
d’autoprotecció del Museu Comarcal de Manresa, amb abast integral per tot l’edifici de
l’antic col·legi de Sant Ignasi, i que inclou l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa.
Tenint en compte que l’article 19.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, estableix que els plans d’autoprotecció preveuen per a determinats
centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a
conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de
risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.
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Atès que el mateix article 19, apartat 5, estableix que els plans d’autoprotecció, han de
ser aprovats, quan sigui procedent, per l’òrgan competent en la matèria corresponent i
han d’ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
amb l’informe previ favorable de l’Ajuntament corresponent.
Vist l’article 3.3 del Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei
17/1990, de 2 de novembre, de Museus, on s’estableix que cada museu haurà de
disposar d’una normativa pròpia de seguretat, on s’especifiquin les responsabilitats i
funcions de tot el personal i les actuacions que sigui necessari efectuar en supòsits
d’emergència, i que tot el personal haurà de conèixer aquesta normativa.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d’àmbit municipal.
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde,
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja
esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48. 3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat jurídica
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil,
respectivament.
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
1r.- Aprovar el Pla d’autoprotecció del Museu Comarcal, i que s’adjunta com annex al
present dictamen.
2n.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als
efectes de la seva homologació.”
El senyor Caballo i Molina explica que el Pla d’autoprotecció del Museu Comarcal es
va debatre en la darrera comissió informativa d’Urbanisme i que posteriorment tots els
grups han rebut la documentació corresponent, que s’adjunta al dictamen.
Afegeix que el Pla d’autoprotecció del Museu Comarcal inclou l’Arxiu Històric comarcal
de Manresa.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen per a la presentació del
Pla, la seva aprovació definitiva i l’homologació posteriors.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

3.2.1 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
AJUNTAMENT PER A L’ANY 2003.

DE

PERSONAL

D’AQUEST
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 6 de
març del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“El passat 2 de desembre de 2002 el Ple de la Corporació Municipal va aprovar la
Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2003.
Més endavant, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data 20 de gener de
2003 es va aprovar la modificació de la Plantilla de Personal en el sentit de crear
noves places com a conseqüència del text de l’Acord sobre condicions econòmiques,
socials i de treball dels funcionaris i el Conveni col·lectiu del personal laboral per als
anys 2001-2003, en el qual es preveu la realització d’una revisió de les funcions dels
llocs de treball per tal de determinar aquells llocs que de forma manifesta i continuada
exerceixen funcions corresponents a un lloc de treball de superior categoria,
determinant-se el nombre i categoria de les places a crear prèvia negociació amb les
organitzacions sindicals. En els mateixos acords es preveu que l’accés a les places
esmentades es realitzarà mitjançant promoció interna.
Posteriorment s’ha detectat que inicialment no es va crear una plaça de Tècnic/a de
grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al Servei dels Serveis del Territori (Unitat
de llicències d’activitats), tot i que es va consignar pressupostàriament, però per error
material no es va plasmar en la Plantilla.
Així mateix, s’ha detectat que en la modificació de la plantilla de data 20 de gener, hi
mancava la creació d’una plaça de personal laboral d’auxiliar tècnic/a, la qual també
havia estat objecte de revisió, i que cal crear-la a la Plantilla de Personal per poder
portar a terme el procés de promoció interna necessari.
La creació d’aquesta plaça no comporta un increment real de plantilla, ja que en el
moment que s’executi el procés de promoció interna, la plaça d’origen quedarà
extingida.
L’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós en
matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que
la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any
de la seva vigència, en motiu –entre d’altres- com a conseqüència d’adopció de criteris
d’organització administrativa interna.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2003, aprovada
per acord plenari de data 2 de desembre de 2002 i modificada per acord plenari de 20
de gener de 2003, en el sentit de crear les places següents:
PLAÇA A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES
1
Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada
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PLAÇA DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)
PERSONAL D’OFICIS
1
Auxiliar tècnic/a
En el moment en que la plaça d’auxiliar tècnic/a es cobreixi mitjançant el corresponent
procés de promoció interna, la plaça d’origen quedarà extingida de forma automàtica.
3.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor Irujo i Fatuarte presenta el dictamen dient que té la finalitat d’esmenar dos
errors que es van produir: un en el sentit que no s’havia creat una plaça de tècnic de
grau mitjà de gestió especialitzada, destinada als Serveis del Territori, quan ja estava
consignada pressupostàriament; i un altre, en el sentit que en la modificació de la
Plantilla del 20 de gener, com a conseqüència dels processos de promoció interna,
també s’ha detectat l’omissió d’una plaça d’auxiliar tècnic, en règim laboral.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen, a fi d’esmenar els dos
errors esmentats.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1 INICIACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS
DE L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL. ANTIGA DISCOTECA A CAN POC OLI.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 6 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. ANTIGA
DISCOTECA CAN POC OLI, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb allò que disposa l’article 74.2 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme.
Aquesta modificació puntual es du a terme en virtut d’un conveni urbanístic subscrit en
data 8 de gener de 2003 entre l’Ajuntament de Manresa i les societats Flying Free i
Hoteles Osona, amb l’objectiu de troba una sortida a les instal·lacions i edificacions
recreatives existents al sector de Can Poc Oli.
L’objectiu concret de la Modificació és delimitar una zona de sòl urbà d’ús industrial –
eliminant l’activitat d’ús recreatiu- que s’integri en l’entorn natural del lloc; urbanitzar els
espais lliures d’edificació, a càrrec de la propietat, de manera que s’integrin en l’entorn
natural; i cedir a l’Ajuntament els terrenys situats a la riba dreta de la riera de Rajadell i
una franja de terreny paral·lela a la C-55.

17

L'article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme disposa que "les
modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació".
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i següents del Reglament de
planejament urbanístic i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
En virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació del planejament general correspon
al Ple.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. ANTIGA
DISCOTECA CAN POC OLI, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb el que disposa l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que
dins del termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas,
altres alternatives de planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com en un
dels diaris de major circulació de la província.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de fer un avanç de modificació del
Pla General, en un entorn que ocupa unes 2,6 hectàrees, al voltant d’on fins ara hi
havia la discoteca, en la zona de Can Poc Oli.
Recorda als presents que la discoteca disposava d’una autorització de declaració
d’utilitat pública de l’any 1985, per tant, no estava sotmesa a cap qualificació de sòl
urbà.
Així mateix, recorda que fruit d’un conveni signat entre els propietaris i els arrendataris
de la discoteca, es va acordar fer un canvi o una definició de la qualificació urbanística,
a fi que en una part d’aquests terrenys, de 26.000 metres es produís una cessió de
14.529 metres a favor de l’Ajuntament, que correspondria a l’entorn de la riera de
Rajadell, més un altre terreny de 4.192 metres, que és de protecció de carreteres.
Diu que aquesta cessió de terrenys anirà acompanyada d’una qualificació més propera
a l’edificació actual i d’una urbanització aproximadament en l’entorn on hi ha
l’aparcament d’aquesta discoteca.
Diu que en la modificació del Pla es plantegen, en l’entorn més concret de la zona de
l’edificació, unes condicions d’ús d’indústria, de comerç a l’engròs i de distribució,
d’oficines, de serveis, de magatzems i d’aparcament.
Informa que el sostre màxim edificable és de 8.942 metres i diu que aquests són els
criteris bàsics per fer una modificació del Pla General i establir la seva aprovació, a fi
de fer posteriors aprovacions.
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Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu al dictamen, amb el qual es
compleix un dels punts del conveni aprovat pel Ple al mes de gener.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA
ESPECIAL
D’USOS
EN
ZONES
INDUSTRIALS
(CLAU
2.1A)
CONFRONTANTS AMB ZONES RESIDENCIALS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 4 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Per decret d’alcaldia de data 6 de novembre de 2002 fou aprovat inicialment el PLA
ESPECIAL D’USOS EN ZONES INDUSTRIALS (CLAU 2.1a) CONFRONTANTS AMB
ZONES RESIDENCIALS, redactat pels serveis tècnics municipals, a l’empara d’allò
que disposa l’article 76 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme.
Aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 21, de 24 de gener de
2003 i en el diari El Periodico de 26 de novembre de 2002. També s’han emès
notificacions individualitzades als propietaris afectats.
En relació a l’exposició pública de l’expedient han sigut presentades les al·legacions
següents:
RE
2301
3795
1600
1602

Data
24.01.03
04.02.03
17.01.03
17.01.03

1674

20.01.03

Nom
Representant
Pere Torrallardona Balta
En nom propi
Juana Hombrado Ruiz
En nom propi
Corporació FP Petrolis SA
Ferran Parera i Arisa
Profin Immobles SL i Bernat Oli Josep Rubiralta i
SL
Hosta
Comause SA
Rosa Regi i Vila

En resposta a aquestes al·legacions els serveis tècnics d’Urbanisme, en data 4 de
març de 2003, han emès l’informe que es transcriu a continuació:
Al·legació 1
La primera al·legació, presentada per Pere Torrallardona Balta, feia referència als
aspectes següents:
a) Que pretenen portar a terme una nova activitat en el local del qual és propietari
situat a la carretera de Vic núm. 262
b) Que pretenen executar una obra d’habitatge unifamiliar en la finca esmentada just a
sobre del local.
En relació al punt a, s’escau informar que, en data 5 de febrer del 2003 s’ha resolt
aixecar la suspensió de llicències dictada per decret d’alcaldia de 6 de novembre tot
mantenint, però, la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, instal·lació o
ampliació d’activitat destinades a l’ús d’estacions de servei. S’escau desestimar aquest
punt atès que ja ha quedat resolt amb l’aixecament de llicències ara esmentat.
En relació al punt b, s’escau informar que l’ús residencial no és admès en les zones
qualificades de zona industrial en illa tancada (clau 2.1a) i, per tant, no serà possible
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concedir llicència per a l’execució d’un habitatge. S’escau, doncs, desestimar aquest
punt de al·legació.
Al·legació 2
La segona al·legació, presentada per Juana Hombrado Ruiz, feia referència als
perjudicis que li podria comportar la suspensió de llicències en l’àmbit objecte del Pla
especial.
En relació a aquesta al·legació, s’escau informar que, en data 5 de febrer del 2003
s’ha resolt aixecar la suspensió de llicències dictada per decret d’alcaldia de 6 de
novembre tot mantenint, però, la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació,
instal·lació o ampliació d’activitat destinades a l’ús d’estacions de servei. S’escau
desestimar aquesta al·legació atès que ja ha quedat resolta amb l’aixecament de
llicències ara esmentat.
Al·legacions 3, 4 i 5
Les al·legacions tercera, quarta i cinquena, presentades per les propietats de les
gasolineres existents en l’àmbit, feien referència als aspectes següents:
a) L’ordenació proposada resulta extraordinàriament perjudicial per als al.legants ja
que s’hipoteca tot creixement, modernització i ampliació de les estacions de servei
sobretot perquè l’Ajuntament pot exigir la permanent adequació de les instal·lacions
a la normativa mediambiental i a les ordenances corresponents.
b) No es justifica la necessitat d’eliminació de l’ús d’estació de servei i les
determinacions del Pla especial són arbitràries ja que les estacions de servei
existents no són contigües a cap zona residencial ni generen cap conflicte amb el
trànsit rodat ni de vianants. Per tant, no cal anul·lar l’ús d’estació de servei de
l’àmbit de les tres estacions existents.
c) L’eliminació de les presumptes molèsties no s’assoleix, segons la moderna
legislació ambiental, amb un determinat règim de distàncies sinó amb la disposició
de les millors tècniques disponibles.
d) Les raons del Pla especial per restringir l’ús d’estació de servei en una zona
qualificada d’industrial són del tot insuficients i resulten injustificables tant des del
punt de vista de l’ordenació de les activitats com des de la perspectiva de la
zonificació industrial que conté el Pla general en la qual s’admet l’ús de les
estacions de servei.
e) El Pla especial infringeix la Llei 34/1998 d’Hidrocarburs que determina que els
instruments d’ordenació urbanística han d’establir les reserves de sòl necessàries
per a la ubicació de les noves instal·lacions i la protecció de les existents.
L’administració no pot tirar endavant un pla urbanístic que hipoteca tota ampliació i
tota modernització d’aquestes instal·lacions sota pena d’infracció dels criteris
continguts en la planificació d’hidrocarburs que imposa la protecció de les estacions
de servei existents així com la reserva de sòl per a la instal·lació de noves
benzineres.
En relació al punt a, s’escau informar que en les determinacions del Pla especial ja
s’estableix una disposició transitòria reguladora de les estacions de servei existents
emparades per llicència municipal. En aquesta disposició s’estableix que, en aquestes
instal·lacions, s’hi podran realitzar les obres de conservació i les obres necessàries per
tal d’adaptar-les a les normatives ambientals i de seguretat corresponents. Per tant, el
manteniment i actualització de les instal·lacions existents no s’hipoteca pas sinó que
es permet la continuïtat de l’ús existent ja emparat per llicència municipal. L’única
limitació que s’estableix és el creixement o ampliació de les instal·lacions.
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En relació al punt b, s’escau informar que el Pla especial exposa clarament les
justificacions de les determinacions adoptades. En aquest sentit cal especificar que el
que es pretén evitar és la futura proliferació i creixement de l’ús d’estació de servei. La
proliferació o creixement d’aquest ús en uns àmbits limítrofs amb zones residencials on, a més a més, aquest ús ja queda assegurat de sobres per les instal·lacions
existents- podria comportar un nivell d’incidència i disfuncionalitat greus:
disfuncionalitat en la mobilitat (interferències del trànsit rodat sobre del de vianants per
la incidència sobre la continuïtat i seguretat de les voreres, disfuncionalitat del trànsit
rodat per l’increment d’entrades i sortides en vies importants de la xarxa bàsica de
carrers de la ciutat) i desaparició de sòl que fonamentalment el Pla general destinava
al creixement del teixit industrial. D’altra banda, cal informar que és evident –com
queda reflectit en els plànols d’ordenació del Pla general- que l’àmbit de Pla especial
és limítrof amb zones qualificades com a residencials o amb àmbits de planejament alguns dels quals en execució- que el Pla general destina a aquests ús.
En relació al punt c, s’escau informar que l’actual legislació ambiental regula els
processos interns de les activitats. Per tant, la disposició de les millors tècniques
disponibles, en la legislació ambiental, fa referència sempre a la regulació dels
processos interns de producció. En el present cas, les molèsties futures que es
pretenen evitar són les incidències que es generen més enllà de l’àmbit privat on es
desenvolupa l’activitat d’estació de servei i, en la reducció d’aquestes incidències -que
poden ser greus si es produeix una proliferació d’aquesta activitat en uns àmbits
concrets- no existeixen tècniques disponibles que les evitin.
En relació al punt d, s’escau informar que la justificació del Pla especial, des del punt
de vista de disfuncionalitat de la mobilitat i de la reducció del teixit industrial previst pel
Pla general, ja ha quedat demostrada en la resposta als punts anteriors. Des del punt
de vista de l’ordenació i regulació urbanística, s’escau informar que el Pla general, a
l’article 149.2 ja preveu els mecanismes per al desenvolupament de la regulació dels
usos i, en concret, la modificació dels usos específics de les zones. En concret, aquest
article estableix que l’alteració dels usos específics és supeditada a l’aprovació d’un
pla especial la finalitat del qual serà la de restringir la localització i les característiques
de qualsevol d’aquests usos. Per tant, queda clar que l’instrument utilitzat per a la
restricció de l’ús d’estació de servei és l’ajustat a la normativa del Pla general. D’altra
banda, cal dir que el Pla general defineix i estableix com a usos específics
completament diferenciats l’industrial del d’estació de servei. Per tant, la pretesa
identificació de l’ús específic d’estació de servei amb l’ús específic industrial no
s’ajusta a les determinacions i criteris establerts en el Pla general. D’aquesta manera,
el planejament –en aquest cas el Pla especial- és l’instrument amb capacitat per
determinar l’adequació i la idoneïtat dels diferents usos específics en els diferents llocs
del territori en funció del model urbà i la seva funcionalitat i qualitat.
En relació al punt e, s’escau informar que tant el Pla general com el Pla especial
s’ajusten perfectament al que s’estableix a la Llei d’Hidrocarburs. Així, el Pla general
disposa de zones distribuïdes pel conjunt del municipi on l’ús d’estació de servei és
admès de manera que es garanteix perfectament la possibilitat de desenvolupament
de noves instal·lacions d’aquest tipus. En el Pla general, no només s’estableix l’ús
d’estació de servei com a ús admès en diferents zones sinó que, a més a més, es
delimiten zones específicament destinades a aquest ús (clau 3.2). D’altra banda,
s’escau dir que el Pla especial estableix els mecanismes adients (mitjançant una
disposició transitòria) per tal de permetre la continuïtat de les estacions de servei
emparades per llicència municipal. Per tant, cal concloure que existeixen les reserves
de sòl suficients per a la instal·lació, a Manresa, de les noves gasolineres que puguin
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ser necessàries i que existeixen els mecanismes adequats per a la continuïtat de les
estacions de servei existents a la ciutat.
Per tant, s’escau desestimar els diferents punts de les al·legacions 3, 4 i 5.
L’article 87.5 prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial,
un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan
que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona.
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per
la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor Pere Torrallardona Balta,
la senyora Juana Hombrado Ruiz i les societats Corporació FP Petrolis SA, Profin
Immobles SL, Bernat Olis SL i Comause SA, contra l’acord d’aprovació inicial del Pla
especial d’usos de les zones industrials (clau 2.1a) confrontants amb zones
residencials, en base a les argumentacions i fonaments de dret de l’informe emès pels
serveis jurídics d’Urbanisme en data 4 de febrer de 2003, el qual es transcriu a la part
expositiva d’aquest dictamen.
2n. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL D’USOS EN ZONES
INDUSTRIALS (CLAU 2.1a) CONFRONTANTS AMB ZONES RESIDENCIALS,
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 87.5 de la llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat anterior,
així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la
seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 de la llei 2/2002, de
14 de març, d’Urbanisme.”
El senyor García i Comas pren novament la paraula i diu que aquest Pla especial
d’usos és un compromís d’aquest Ple en el sentit de fer una revisió dels usos d’estació
de servei, que hi havia en determinats llocs de la ciutat i, sobretot, en alguns propers a
la residència.
Recorda als presents que es van fer unes delimitacions de l’entorn de Valldaura, de la
zona propera al Passeig del Riu, de la Pujada Roja, de les illes situades al voltant del
carrer de Sant Cristòfol i Sant Joan d’En Coll, que estan qualificades com a industrials,
però que són molt properes a residències situades en l’entorn.
Diu que en aquestes illes es va considerar que no era oportú que es poguessin anar
construint estacions de servei, i amb aquest criteri de restricció es va aprovar un pla
especial d’usos en zones industrials, respecte el qual es van presentar cinc
al.legacions durant el període d’exposició pública.
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Explica que dues de les al.legacions, presentades pel senyor Torrallardona i per la
senyora Hombrado, fan referència al fet que la suspensió de llicències afectava a
altres activitats, i no només a les de gasolinera o estació de servei.
Diu que aquesta incorrecció del Pla ja es va esmenar, a fi de no restringir l’atorgament
de llicències, perquè es poguessin concedir llicències als altres usos, i, per tant, en
aquest moment no queden suspeses les llicències d’activitats de totes les existents en
aquella zona, sinó només les d’estació de servei.
Justifica d’aquesta manera la desestimació de l’al.legació, i aclareix que el motiu no és
perquè s’estigui en contra, sinó perquè ja s’ha resolt.
Explica que la senyora Hombrado al.lega que no s’admeten els usos d’habitatge i que
tenia pretensions de sol.licitar una llicència d’habitatge, però no és possible, ja que el
Pla General no li ho admet.
Diu que per això també s’haurà de desestimar aquesta al.legació.
Quant a les tres al.legacions següents, diu que les han presentat industrials que es
dediquen a la venda de gasolina i exposen que amb aquest Pla especial s’hipoteca el
creixement, la modernització i l’ampliació de les actuals estacions de servei; que les
determinacions del Pla especial són arbitràries; i que aquest Pla especial infringeix la
llei d’hidrocaburs, ja que, d’acord amb aquesta norma, els instruments d'ordenació
urbanística han d’establir les reserves de sòl necessàries per a la ubicació de les
noves instal.lacions i la protecció de les existents.
Manifesta, respecte al primer aspecte, referent a hipotecar el creixement, que no és
cert que sigui així, ja que en les transitòries que hi ha establertes en el Pla General es
preveu la modernització, l’actualització, els canvis que tècnicament es puguin anar fent
en les actuals estacions de servei i els canvis de normativa.
Afegeix que l’únic que no es preveu és que les estacions de servei puguin ser
ampliades.
Sobre l’arbitrarietat de les determinacions del Pla especial, comenta que el Pla conté la
justificació d’evitar crear molèsties en les residències existents en aquest moment, i,
per tant, no es produeix arbitrarietat.
En relació amb l’argument al·legat, sobre el fet que el Pla especial infringeix la llei
d’hidrocarburs, pel que fa a les reserves que s’han d’establir per a estacions de servei i
per ubicar-hi noves instal.lacions, diu que amb aquest Pla especial no s’anul.len totes
les ubicacions d’estacions de servei en el municipi de Manresa, sinó en determinats
llocs. En aquest sentit explica que en les zones qualificades d’industrial es poden
construir noves gasolineres i que el Pla General preveu una zona anomenada com a
clau 3.2, específica per a estacions de servei.
Diu que, en conseqüència, no s’admet que es digui que no es compleix la llei
d’hidrocarburs, ja que sí es compleix, perquè ho determina el mateix Pla General, el
qual restringeix els usos en determinades zones.
Manifesta que, en base als arguments que ha exposat, es desestimen les tres
al.legacions presentades per les societats Corporació FP Petrolis, S.A., Profin
Immobles, S.L. i Bernat Oli, S.L., Comause, S.A.
Diu que un cop resoltes les al.legacions presentades, s’aprova provisionalment el Pla
especial i es tramet a la Comissió d’urbanisme de Barcelona, que l’aprovarà
definitivament.
Demana, finalment, el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.3 ADJUDICACIÓ A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL FEMBAGES, SL,
DE LA LICITACIÓ PÚBLICA CONVOCADA PER AQUEST AJUNTAMENT
PER A L’ALIENACIÓ DE LA FINCA SITUADA DINS L’ÀMBIT DEL POLÍGON
1 DEL PLA PARCIAL LA PARADA (PARCEL.LA 39 A), PER UN IMPORT DE
317.000 € (IVA INCLÒS).
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 4 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de gener de 2003, acordà declarar
deserta la subhasta pública de la finca de titularitat municipal situada dins l’àmbit del
Polígon 1 del Pla parcial “La Parada”, acordada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del
dia 21 d’octubre de 2002 i celebrada el dia 30 de desembre de 2002, en motiu de no
haver-se presentat cap proposició per a la seva adquisició, i en conseqüència aprovà
l’alienació de l’esmentada finca mitjançant procediment negociat sense publicitat,
consultant a un mínim de tres empreses, capacitades per a l’objecte del contracte, i
convidant-les a participar en la convocatòria.
Vist que nova convocatòria es regia pel Plec de clàusules econòmico-administratives
particulars aprovades en sessió plenària de 21 d’octubre de 2002, per a la mateixa
finca, en allò que no fos modificat pels acords municipals de 20 de gener de 2003 i
adaptant-se a les singularitats del procediment negociat sense publicitat.
Atès que en compliment de l’acord municipal, s’ha consultat a quatre empreses, a les
quals se les hi ha tramès l’oportuna invitació per participar en la convocatòria.
Atès que durant el termini per a la presentació de proposicions, que finalitzà el dia 28
de febrer de 2003, fou presentada una única proposició:
PROPOSICIONS
PRESENTADES
Núm.
Hora
Data

1

13h 44m

28.02.2003

NOM DE QUI HO PRESENTA

Sr. Francesc Vidal Serena, en
representació de la mercantil
FEMBAGES, SL.

ADREÇA

C/ Sant Isidre n. 40,SANT
JOAN DE VILAOTRRADA
(Barcelona)

IDENTIFICACIÓ
DE LES PLIQUES

Dos sobres amb els
títols indicats en el
plec de clàusules

Vist que el dia 3 de març de 2003 fou constituïda la Mesa de Contractació, la qual
procedí a examinar les proposició presentada, acordant la seva admissió i donant
seguidament lectura de la proposta econòmica, amb el següent resultat:
- FEMBAGES, SL:

317.000,00 € (IVA inclòs)

Vist que com a conseqüència de l’anterior, la Mesa de Contractació formulà la
proposta d’adjudicació a la societat mercantil FEMBAGES, SL pel preu ofert de TRESCENTS DISSET MIL EUROS (317.000,00 €), IVA inclòs, amb plena submissió al plec
de clàusules.
Atès que la clàusula novena del plec de clàusules econòmico-administratives de la
subhasta estableix que la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa s’elevarà al
primer Ple Corporatiu que haurà de tenir lloc en el termini màxim de vint dies naturals
comptats a partir de l’endemà de l’obertura de les proposicions econòmiques, el qual
procedirà a l’adjudicació de la licitació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
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El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1r. ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL “FEMBAGES, SL”,
domiciliada al carrer Sant Isidre n. 40 de SANT JOAN DE VILATORRADA, amb CIF
número B-62814413, la licitació pública convocada per aquest Ajuntament per procedir
a l’alienació de la finca situada dins l’àmbit del Polígon 1 del Pla Parcial La Parada
(parcel·la 39 A), per un import de TRES-CENTS DISSET MIL EUROS (317.000,00 €),
IVA inclòs, d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel Ple de la Corporació de data
21 d’octubre de 2002 i els acords adoptats en sessió plenària de 20 de gener de 2003.
2n. REQUERIR a l’adjudicatària de la convocatòria, la societat mercantil FEMBAGES,
SL, per tal que, de conformitat al que disposa la clàusula quarta del plec de clàusules
econòmico-administratives, i dins d’un termini de quinze dies hàbils comptat a partir de
l’endemà del dia en què rebi la notificació d’aquest acord, constitueixi la fiança
definitiva per un import total de DOTZE MIL SIS-CENTS VUITANT EUROS (12.680,00
€), equivalent al 4% del preu d’adjudicació, a la Caixa de la Corporació, en qualsevol
de les formes que determinen els articles 35 i 36 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, i en presenti el document acreditatiu a la Secció de Gestió
Urbanística de Serveis del Territori. El document haurà de desglossar el preu
d’adjudicació amb IVA i sense IVA. La fiança del 4% correspondrà al preu amb IVA.
3r. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada en data 28 de febrer de 2003,
per un import de SIS MIL CENT VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS (6.120,10 €),
equivalent al 2% del preu de licitació, a la societat mercantil FEMBAGES, SL,
domiciliada al carrer Sant Isidre, núm. 40, de Sant Joan de Vilatorrada (08250), CIF B62814413, prèvia la constitució de la fiança definitiva.
4rt. PUBLICAR l’adjudicació de la subhasta en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa
l’article 285 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
5è. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de
l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions el bé adjudicat en aquesta
subhasta.
6è. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública, així com de tota aquella documentació que resulti necessària per a la
complimentació de l’expedient.”
El senyor García i Comas pren novament la paraula i explica que un dels criteris per
a la Parada és utilitzar el 10 per 100 de la propietat municipal per construir habitatges
de protecció oficial, i diu que no és així per als habitatges unifamiliars, com en aquest
cas, que es passaran a subhasta, perquè l'Ajuntament de Manresa no té l’objectiu de
fer edificacions unifamiliars.
Diu que, un cop adoptada la decisió de posar a subhasta els terrenys, tenint en compte
que es tracta d’una finca en què hi ha sis parcel·les unifamiliars, es va treure a
subhasta, la qual va quedar deserta i es va aprovar un nou procediment de subhasta,
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que és el negociat, consistent en demanar ofertes a diferents promotors d’habitatges
de la ciutat.
Comenta que no s’ha produït la concurrència que esperava l'Ajuntament en aquesta
subhasta, perquè s’ha demanat oferta a quatre promotors, i només un d’ells n’ha
presentat una, que s’ha considerat vàlida per poder adjudicar aquestes sis parcel·les.
Explica que l’oferta presentada és la de la societat mercantil FEMBAGES, S.L., per un
import de 317.000 euros, amb l’IVA inclòs.
Demana finalment el vot afirmatiu dels presents al dictamen, tenint en compte que no
hi ha cap més oferta, a fi de fer l’adjudicació a aquesta societat mercantil.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona i del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
4.1.4 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DEL SENYOR
JOSEP EMILI HERNÁNDEZ CROS, PER IMPORT DE 2.492,82 €, EN
CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE
LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CASINO DE MANRESA, FASE VII.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 13 de
febrer del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Joaquim García i Comas, Regidor-delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:

JOSEP EMILI HERNANDEZ-CROS
NIF: 37.150.047-X

Adreça:

Pge. Manel Girona 41 baixos 08034 - BARCELONA

Concepte:

“Redacció del Projecte d’Execució i Projecte de Control de Qualitat per a
la rehabilitació del Casino de Manresa, Fase VII. 2a. factura, honoraris
corresponents al Projecte de Control de Qualitat”
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Import:

2.492,82 € (inclòs 16% IVA)”

4.1.5 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE
CONSTRUCTORA D’ARO, S.A., PER IMPORT DE 31.234,18 €, EN
CONCEPTE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN
ACCÉS PEATONAL AL NOU EDIFICI DE LA FUB.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 5 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap del Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Joaquim Garcia i Comas, Regidor-delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril , 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:

CONSTRUCTORA D’ARO S.A.
NIF: A-08270993

Adreça:

c/ Ginjoler 6 Entl. 08240 – Manresa

Concepte:

L’execució de les obres d’urbanització d’un accés peatonal al nou Edifici
de la FUB de Manresa.

Import:

31.234,18 € (inclòs 16% IVA)”

El senyor García i Comas presenta els dos dictàmens de reconeixement de crèdit,
dient que el primer d’ells fa referència als honoraris del projecte de control de qualitat
de l’edifici del Casino, que no estaven previstos en l’adjudicació que es va fer a
l’arquitecte que dirigeix les obres, al qual s’ha demanat que redacti aquest projecte, ja
que no tindria sentit que això ho fes un altre tècnic, tenint en compte que el senyor
Hernández Cros està portant l’obra des del començament.
Quant al segon dictamen, diu que el reconeixement de crèdit es fa a favor de la
societat Constructora d’Aro, S.A., a qui es va demanar que executés les obres de
construcció de part de la vorera de les Bases de Manresa i la connexió entre el lloc on
hi havia la rasa dels Ferrocarrils i l’edifici de la FUB. Aclareix que aquestes obres no
estaven incloses en l’edifici i serveixen per entrar a peu a l’edifici.
Diu, així mateix, que en aquestes obres també s’inclou la tanca de protecció de la rasa
del Ferrocarril, que és provisional i, per tant, desapareixerà, com a conseqüència de la
construcció del carrer, i manifesta que tampoc estava prevista en el projecte d’obres
de l’edifici.
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Explica que es va assumir aquest cost de construcció i d’urbanització, i donat que la
societat Constructora d’Aro, S.A. s’estava fent càrrec de les obres, se li va demanar
que assumís també les corresponents a la urbanització i construcció de la tanca.
Demana finalment el vot afirmatiu dels presents, per aprovar el pagament de les obres
executades, el projecte de les quals està aprovat.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.4 i 4.1.5 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents, pel que esdevenen
en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1 APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENCLÀTOR FORMULADA PER
LA COMISSIÓ DE TOPONÍMIA I FORMULAR LES MODIFICACIONS
CORRESPONENTS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de l’11 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“El Parlament de Catalunya, mitjançant Resolució 563/V, va instar el Govern de la
Generalitat a elaborar un nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya, en el
qual constin com a mínim els topònims que habitualment figuren en els mapes a
escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per tal que aquestes
denominacions siguin les úniques oficials a tots els efectes i que, per tant, seran les
emprades en la retolació, la cartografia i els documents oficials.
Per donar compliment a aquesta Resolució es va crear la Comissió de Toponímia que
ha elaborat una proposta que inclou el terme municipal de Manresa, juntament amb un
mapa de la seva situació geogràfica i la grafia que es proposa.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 5 del Decret 60/2001, de 23 de gener, pel
qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les
entitats municipals descentralitzades, l’esmentada proposta ha estat sotmesa a
informació pública des del 31 de gener de 2003 al 8 de març de 2003, no havent-s’hi
presentat cap tipus d’al·legacions, tal i com es determina a l’informe emès pel Director
dels Serveis a la Persona en data 11 de març de 2003.
No havent-hi al·legacions, la unitat de cultura proposa l’establiment d’unes correccions
que es contenen a la part resolutiva del present document.
D’acord amb el que s’estableix al mateix article 5, en virtut del qual, un cop sotmesa la
proposta a informació pública, el ple ha de pronunciar-se sobre la proposta per majoria
simple dels membres presents.
Per tot això, com a Tinent d’Alcalde, Regidor Delegat de Cultura, proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta formulada per la Comissió de Toponímia i que ha estat
sotmesa a informació, formulant-ne les següents modificacions:
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Allà on consta:
2
10
29
31
35
41
9
26

puig Berenguer
Cal Gravat
raval de Monistrolà
torre Lluvià
alzinar de l’Oller
polígon industrial
els Polovorers
Saldes i Plaça Catalunya

cim
edif.
edif.
edif.
indr.
equip.
pobl.
pobl.

Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa

40150872
40448739
40130673
39904655
40009839

462115946
461933960
461757936
462022308
461682729

Fer-hi constar:
2
10
29
31
35
41
9
26

Puigberenguer
Cal Gravat
Raval del Monistrolà
Torre del Lluvià
Bosc de l’Oller
Polígon industrial dels Dolors
Els Polvorers
Cal Saldes i Plaça Catalunya

cim
pobl.
edif.
edif.
indr.
equip.
pobl.
pobl.

Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa

40150872
40448739
40130673
39904655
40009839

462115946
461933960
461757936
462022308
461682729

SEGON.- Afegir-hi les següents denominacions:
- Puig Cardener, que hauria de constar en concepte de cim i dins el terme municipal
de Manresa.
- Puig Mercadal, que hauria de constar en concepte de cim i dins el terme municipal
de Manresa.
- Tossal dels Cigalons, que constaria en concepte de cim i dins el terme municipal de
Manresa.
- Polígon industrial de Bufalvent, que hauria de constar en concepte d’equipament en
el terme municipal de Manresa.
TERCER.- Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament de Governació i
Relacions Institucionals, d’acord amb les previsions del Decret 60/2001, de 23 de
gener.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que amb aquest dictamen es pretén donar
resposta a una petició, que té el seu origen en el Parlament de Catalunya, en el sentit
de realitzar un mapa de Catalunya a escala 1/250.000, mitjançant l’Institut Cartogràfic
de Catalunya. Continua dient que aquest encàrrec de l’any 2001, es trasllada al
Consorci de Normalització Lingüística, que desplega sobre tot el territori i per municipis
un requeriment de marcar tots aquells punts públics de referència, a partir d’una
proposta que fa el mateix Institut Cartogràfic, però que cal contrastar amb la realitat.
Agraeix al Consorci que hagi presentat una primera proposta, que abans de fer-la
pública es va contrastar en col.laboració amb les entitats excursionistes o ecologistes
de la ciutat, a part de la visió històrica.
Agraeix també la col.laboració del cronista de la ciutat, doctor Josep Maria Gasol, del
senyor Marc Torras i Serra, que havia estat arxiver, del senyor Florenci Vallès, de
l’Alzina, i del senyor Jaume Capdevila, del Centre d’Estudis del Bages, que són
persones que coneixen el territori i, per tant, més enllà del serveis tècnics municipals,
van poder fer una revisió del rodal de Manresa.

29

Diu que les d’esmenes que es proposen consten en el dictamen, algunes d’elles són
de caire purament ortogràfic, com és el cas dels “Polovorers”, que ha de ser
“Polvorers”; o el de Saldes i Plaça Catalunya, que ha de ser Cal Saldes i Plaça
Catalunya.
Afegeix que en algun cas també s’ha modificat la condició de bosc, com és ara el de
l’alzinar de l’Oller, que s’ha transformat en el Bosc de l’Oller; torre Lluvià, que no és la
de l’interior de la ciutat, sinó la de la rodalia, i és Torre del Lluvià; i finalment, Cal
Gravat, que apareixia com a un edifici, ja que abans era una masia, i actualment és un
barri, i per tant, un nucli poblacional.
Finalment, diu que, tenint en compte la proposta de l’Institut Cartogràfic sobre el
polígon industrial genèric sobre Els Dolors, es corregeix en el sentit que aquest és
concretament els dels Dolors; i també es proposa la nova denominació de Polígon
industrial de Bufalvent, així com l’acabament del conjunt de turons i cims de la ciutat,
en el sentit de fer-hi constar els de Puig Cardener, Puig Mercadal i Tossal dels
Cigalons.
Acaba dient que si es vota afirmativament aquesta proposta d’esmenes o noves
denominacions, que s’ha contrastat d’acord amb la ciutat i s’ha sotmès a exposició
pública, es podrà trametre definitivament al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i editar, com s’ha fet en altres municipis,
el nou mapa a escala 1/250.000, del principat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA D’HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els
presents.
6.1.1 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE
BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:

“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen:
Sol·licitant: VICTOR GRANÉ CAPELLAS
Expedient: COM/2003000109 – ICB/000018
Descripció obres: Arreglar teulada, reparar alguna rajola de l’escala i pintar
escala, al C/. Puigterrà de Baix, 4
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: FRANCISCO JAVIER PUOSO IGLESIAS
Expedient: COM/2003000073 – ICB/000013
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Descripció obres: Condicionar cuina i bany, al C/- Born, 7-4t.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN VINYES SABATA I ESP.
Expedient: OMA/2002000109 – ICB/000013
Descripció obres: Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/.
Sant Bartomeu, 37
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MONTSERRAT SALINAS BOSQUE
Expedient: OBM/200300007 – ICB/00003
Descripció obres: Reforma interior 2 habitatges, al C/. Sant Bartomeu, 20baixos-1ra. i 1r.-1a..
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: BANKSIA REGLAS, SCP
Expedient: OBM/200300019 – ICB/000012
Descripció obres: Modificar, pintar exterior façana i substituir el terra, al C/.
Urgell, 21.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: AGUSTÍ CASAPONSA COTS
Expedient: OBM/20030005 – ICB/00001
Descripció obres: Rehabilitació interior d’habitatge i reparació teulada al C/.
Canal, 22-3er.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON PRAT JUNYENT
Expedient: COM/2002000397 – ICB/000131
Descripció obres: Restauració de façanes, fer nova claraboia i envà pluvial, al
C/. Ignasi Balcells, 7
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: HERMINIA MATIÑO VIDAL, en representació del Sr. JORDI FELIU
MATIÑO
Expedient: COM/2003000119 – ICB/000020
Descripció obres: Reforma cuina i bany i instal·lar calefacció a la Plaça
Reforma, 3
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost les
construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o
de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
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Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article
4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords següents :
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: VICTOR GRANÉ CAPELLAS
Expedient: COM/2003000109 – ICB/000018
Descripció obres: Arreglar teulada, reparar alguna rajola de l’escala i pintar
escala, al C/. Puigterrà de Baix, 4
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: FRANCISCO JAVIER PUOSO IGLESIAS
Expedient: COM/2003000073 – ICB/000013
Descripció obres: Condicionar cuina i bany, al C/- Born, 7-4t.-2a.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN VINYES SABATA I ESP.
Expedient: OMA/2002000109 – ICB/000013
Descripció obres: Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/.
Sant Bartomeu, 37
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MONTSERRAT SALINAS BOSQUE
Expedient: OBM/200300007 – ICB/00003
Descripció obres: Reforma interior 2 habitatges, al C/. Sant Bartomeu, 20baixos-1ra. i 1r.-1a..
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: BANKSIA REGLAS, SCP
Expedient: OBM/200300019 – ICB/000012
Descripció obres: Modificar, pintar exterior façana i substituir el terra, al C/.
Urgell, 21.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: AGUSTÍ CASAPONSA COTS
Expedient: OBM/20030005 – ICB/00001
Descripció obres: Rehabilitació interior d’habitatge i reparació teulada al C/.
Canal, 22-3er.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON PRAT JUNYENT
Expedient: COM/2002000397 – ICB/000131
Descripció obres: Restauració de façanes, fer nova claraboia i envà pluvial, al
C/. Ignasi Balcells, 7
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: HERMINIA MATIÑO VIDAL, en representació del Sr. JORDI FELIU
MATIÑO
Expedient: COM/2003000119 – ICB/000020
Descripció obres: Reforma cuina i bany i instal·lar calefacció a la Plaça
Reforma, 3
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.2 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE
BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que
s’especifiquen:
Sol·licitant: JORGE SALGUERO TOBA
Expedient: COM/2003000102 - ICB/000017
Descripció obres: Pintar façana al C/. Madrid, 17
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANNA M. COLOMA GOLSA
Expedient: COM/2003000085 - ICB/000014
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Tres Roures, 7
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP PADRÓ SAZ
Expedient: COM/2003000116 - ICB/000019
Descripció obres: Arrebossar i pintar façana al C/. Sant Magí, 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.
Sol·licitant: PERE ARCHS BURILLO, en representació de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL CARRER MOSSÈN SERAPI FARRÉ NÚMS. 18-20
Expedient: COM/2003000285 - ICB/000156
Descripció obres: Reparar façana al C/. Mossèn Serapí Farré, núms. 18-20
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 2 de l’article 4 bis de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres 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.

33

Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article
4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent :
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: JORGE SALGUERO TOBA
Expedient: COM/2003000102 - ICB/000017
Descripció obres: Pintar façana al C/. Madrid, 17
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANNA M. COLOMA GOLSA
Expedient: COM/2003000085 - ICB/000014
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Tres Roures, 7
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP PADRÓ SAZ
Expedient: COM/2003000116 - ICB/000019
Descripció obres: Arrebossar i pintar façana al C/. Sant Magí, 61
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: PERE ARCHS BURILLO, en representació de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL CARRER MOSSÈN SERAPI FARRÉ NÚMS. 18-20
Expedient: COM/2003000285 - ICB/000156
Descripció obres: Reparar façana al C/. Mossèn Serapí Farré, núms. 18-20
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.3 ESTIMACIÓ DE LES SOL.LICITUDS PRESENTADES PEL SENYOR JOSEP
ARMENGOL TATJÉ, EN REPRESENTACIÓ DE FORUM, SA, DE
CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que
s’especifiquen:
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL TATJÉ, en representació de FORUM, S.A.
Expedient: ROC/2002000020 - ICB/0000157
Descripció obres: Enderrocar 5 edificis d’habitatges al C/. Camp d’Urgell, 13,
15, 17, 21 i 23.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 4 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL TATJÉ, en representació de FORUM, S.A.
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Expedient: ROC/2002000023 - ICB/0000151
Descripció obres: Enderrocar 4 edificis d’habitatges al C/. Barreres, 12, 14, 16 i
18 i C/. Mel, 36
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 4 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Atès que l’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 %
en la quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de
foment de l’ocupació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que pel Cap de Secció de Llicències d’Obres s’ha informat favorablement la
sol·licitud,
segons el qual:
-

Els treballs d’enderroc, i de forma genèrica, no s’emparen al que disposa en
matèria de bonificacions, l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

-

En aquest cas, les llicències d’enderroc ROC/200200020 i ROC/2002000023,
sol·licitades per FORUM, S.A. es poden considerar d’especial transcendència
en l’àmbit social, tota vegada que respon al desenvolupament de la Unitat
d’Actuació-1, inclosa en el Pla Especial Barreres, amb l’objecte del
esponjament del nucli antic i per tal d’obtenir així, i a mes del espai assignat a
sòl residencial, l’espai públic necessari i definit al Pla com places i jardins
urbans- clau D3 i reconeguts peatonals . Clau D.4.

-

En base a aquesta circumstància s’informa favorablement la bonificació de
referència, entenent que no reuneix els requisits de la sol·licitud sinó els
establerts en l’apartat 4 de l’ordenança.

El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificació en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL TATJÉ, en representació de FORUM, S.A.
Expedient: ROC/2002000020 - ICB/0000157
Descripció obres: Enderrocar 5 edificis d’habitatges al C/. Camp d’Urgell, 13,
15, 17, 21 i 23.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 4 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP ARMENGOL TATJÉ, en representació de FORUM, S.A.
Expedient: ROC/2002000023 - ICB/0000151
Descripció obres: Enderrocar 4 edificis d’habitatges al C/. Barreres, 12, 14, 16 i
18 i C/. Mel, 36
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 4 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens
directament a votació i s'aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Fontdevila i Subirana, i del senyor Javaloyes i Vilalta, per
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absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen en acords plenaris amb
el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.4 CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 2.250.000 €,
AMB LA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, AMB DESTINACIÓ AL
FINANÇAMENT DE DETERMINADES INVERSIONS DE L’EXERCICI 2003.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 2003, hi figura consignat com a
dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació d’operacions de
préstec.
Que per finançar diverses inversions de l’exercici 2003 amb un pressupost d’execució
de 3.928.722,00 euros, l’Ajuntament de Manresa presentà sol·licitud en data 28/02/03
a la Diputació de Barcelona per tal que dins del programa anomenat “Crèdit Local” es
pogués signar un préstec per un import de 2.250.000,00 euros amb la Caixa d’Estalvis
de Catalunya, rebent al mateix temps subvenció de la pròpia Diputació de Barcelona
respecte al tipus d’interès pactat.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació municipal
l'adopció dels acords següents:
Primer.- Concertar, una vegada concedida, una operació de préstec d’import
2.250.000,00 euros, amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, acollida al conveni signat
entre dita entitat de crèdit i la Diputació de Barcelona, amb destinació a les finalitats
que es detallen a continuació i amb les característiques que igualment s’esmenten:

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

511.0.
511.0.
511.0.
511.0.
511.0.
511.0.
451.0.
452.7.
452.2.
541.0.

601.62
601.63
601.64
601.65
601.66
601.67
632
632
789
789

PROJECTE

IMPORT
DEL
PROJECTE

Urbanització Pl. Major
720.000,00
Urbanització Pl. Valldaura
225.000,00
Urbanització Pl. Fius i Palà
240.000,00
Urbanització Ptge. Valentí
197.398,00
Urbanització Ptge. Puig
95.000,00
Urbanització zona verda Bisbe Perelló 235.000,00
Projecte rehabilitació Casino
852.419,00
Rehabilitació Teatre Kursaal
481.856,00
Piscines
130.783,00
Suport i extensió Universitària
751.266,00
TOTAL ..........................

PART QUE ES
FINANÇA AMB
EL PRÉSTEC
QUE ES
SOL·LICITA

72.000,00
168.750,00
30.000,00
19.740,00
9.500,00
34.192,00
551.913,00
481.856,00
130.783,00
751.266,00
2.250.000,00

CARACTERÍSTIQUES
Import del préstec .................................
Període de carència ..............................
Termini d’amortització ..........................
Periodicitat d'amortització .....................
Número de terminis ...............................
Interès nominal ......................................

2.250.000,00 euros.
2 anys.
10 anys.
Trimestral.
40
Euribor 3 mesos + 0’10%
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Comissió d'obertura ...............................
Amortització anticipada .........................

0,10%
Sense penalització.
(mínim 5% del capital)

SEGON.- Acceptar la minuta del préstec, que s’acompanya al present dictamen.
TERCER.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa
d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al programa de Crèdit Local.
QUART.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització
del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3 i CL4.1; tot això
d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, sobre
desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera
d’ens locals, i de l’informe d’Intervenció de data 10 de març de 2003.
CINQUÉ.- Autoritzar l’Alcalde per a subscriure la documentació que resulti necessària
per a l’efectivitat dels anteriors acords.”
CLÀUSULES
Primera. La Caixa d’Estalvis de Catalunya concedeix a la part prestatària un préstec de ................. euros (................,euros).
De l’import esmentat, la part prestatària rep en aquest acte la quantitat de ........... euros, mitjançant un ingrés en el
compte corrent número ..........., que té obert a l’oficina .......... de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, i atorga, per l’import
que representa, la carta de pagament més eficaç.
La quantitat restant d ................. euros s’entregarà a la part prestatària en un sol lliurament o en diversos lliuraments,
segons com se sol.liciti en l’escrit que ha d’adreçar a la Caixa d’Estalvis de Catalunya. L’ingrés es farà en el mateix
compte a què s’ha fet referència en el paràgraf anterior.
Si un cop transcorregut el període de carència la part prestatària no ha disposat de la totalitat del capital concedit, la
Caixa d’Estalvis de Catalunya haurà d’efectuar el pagament de tot el capital restant mitjançant un ingrés en el compte
corrent assenyalat en aquesta clàusula. La quantitat ingressada quedarà a disposició de la part prestatària.
Segona. El capital pendent de devolució produeix interessos a favor de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, a tipus
variable, a l’alça o a la baixa, que es detallen en aquesta mateixa clàusula. L’interès nominal anual que s’ha de satisfer
en cada moment s’ha de calcular de la manera següent:
Per al període que comprèn els dies que falten per transcórrer del trimestre natural en curs, els interessos es meriten i
calculen al tipus nominal convingut del .......... per cent anual.
Per a cadascun dels trimestres naturals successius que restin, el tipus nominal d’interès ha de ser el que resulti
d’addicionar el marge de 0,10 punts al tipus d’interès de referència.
El tipus d’interès de referència és el “tipus interbancari ofert en euros” a un termini de tres, sis o dotze mesos
(denominat EURIBOR a tres, sis o dotze mesos), a elecció de la prestatària, que es defineix com el tipus d’interès a
què s’ofereixen dipòsits interbancaris en euros a aquest termini, dins de la zona de la Unió Monetària Europea entre els
bancs i les caixes de primera línia. Aquest tipus d’interès es publica a les onze del matí, hora de Brussel.les, per mitjà
de Bridge Telerate; també se’n fa una àmplia divulgació a la premsa i s’hi pot accedir fàcilment mitjançant les pantalles
Reuter’s, Telerate o altres serveis d’informació financera.
L’EURIBOR al termini expressat que s’ha d’aplicar és el que es publica el tercer dia hàbil immediatament anterior al de
l’inici del nou període d’interès.
El tipus d’interès a aplicar serà vigent durant el període escollit, és a dir, tres, sis o dotze mesos. Quinze dies abans de
la finalització de l’esmentat període, la prestatària haurà de comunicar per escrit quina durada tria pel proper període.
Cas de no fer-ho s’aplicarà un període de tres mesos.
Si per qualsevol causa no s’ha publicat l’EURIBOR aplicable el tercer dia immediat anterior al de l’inici del nou període
d’interès, s’ha de prendre l’últim publicat dins del mateix període d’interès. Si per qualsevol causa no s’ha publicat
aquest tipus dins de l’esmentat període d’interès, fins que per a un nou període d’interès complet pugui tornar a ser
utilitzat, s’ha d’adoptar, com a tipus de referència substitutiu, el tipus de rendiment intern en el mercat secundari del
deute públic de termini entre dos i sis anys, definit a l’epígraf 5 de l’annex VIII de la Circular 8/1990 del Banc d’Espanya
com “la mitjana mòbil semestral centrada en l’últim mes dels rendiments interns mitjans ponderats diaris dels valors
emesos per l’Estat materialitzats en anotacions en compte i negociats en operacions simples al comptat del mercat
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secundari entre titulars de comptes, amb venciment residual entre dos i sis anys”. Aquest índex es publica cada mes en
el Butlletí Oficial de l’Estat. L’índex que s’ha de prendre en consideració per determinar el tipus d’interès nominal anual
aplicable a aquesta operació és l’últim publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat abans del tercer dia hàbil anterior al de la
data d’inici del nou període d’interès. Les remissions de caràcter general al tipus de referència contingudes en aquest
document, s’entenen fetes també al tipus d’interès substitutiu, en els casos en què aquest s’hagi d’aplicar. En el supòsit
que s’adopti aquest índex substitutiu el marge serà de 0,10 punts i s’haurà d’arrodonir la suma de la mateixa manera
que en el cas que s’apliqui l’índex de referència convingut amb caràcter principal.
S’entén per dia hàbil, a l’efecte previst en el paràgraf anterior, tots els dies de la setmana exceptuant-ne dissabte,
diumenge i els dies festius. S’entén com a dia festiu el que té aquesta consideració en el calendari establert pel sistema
TARGET, així com els dies en què les oficines de bancs i caixes d’estalvis de la localitat on es formalitza aquest
contracte estiguin tancades al públic.
La part deutora manifesta que disposa dels mitjans adequats per saber per ella mateixa el tipus de referència i, per tant,
el tipus d’interès nominal anual aplicable a l’operació en cada moment. No obstant això, la Caixa d’Estalvis de
Catalunya comunicarà per escrit el tipus d’interès a aplicar al següent període d’interès.
Especialment s’acorda que la Caixa d’Estalvis de Catalunya pot acreditar els tipus d’interès de referència aplicables a
aquesta operació mitjançant les publicacions del Banc Central Europeu o del Banc d’Espanya on constin (incloent-hi el
Butlletí Oficial de l’Estat i el Butlletí de la Central d’Anotacions del Banc d’Espanya), o una certificació expedida per les
entitats esmentades, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis o per qualsevol entitat de crèdit que formi part del
grup dels que concorren a la seva formació, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.
Si per qualsevol causa no es pogués determinar el tipus nominal d’interès per al trimestre següent de la manera que
s’ha establert i en relació amb els índexs abans expressats, s’haurà d’aplicar durant tot l’esmentat trimestre natural
següent o següents el tipus d’interès aleshores vigent, fins que en un dels moments pactats i per al trimestre natural
següent sigui possible de nou determinar-lo d’acord amb el que s’ha convingut abans.
Les parts accepten plenament el procediment de determinació del tipus d’interès aplicable a aquesta operació
creditícia, així com la seva justificació, les comunicacions i els terminis establerts.
Els interessos es meriten diàriament i es liquiden i s’han de satisfer per trimestres naturals vençuts el primer dia del
trimestre natural següent al qual corresponguin. L’import absolut dels interessos meritats en cadascun dels trimestres
naturals esmentats s’obté amb l’aplicació de la fórmula “I = c x r x t: 400”, en què “c” és el capital pendent d’amortització
el primer dia del període a què el càlcul es refereixi, “r” és el tipus nominal d’interès anual aplicable i “t” és el nombre de
períodes trimestrals objecte de liquidació.
Com a excepció, els interessos del període corresponent a la fracció que falta per transcórrer del present trimestre
natural s’hauran de liquidar l’últim dia d’aquest període, d’acord amb la fórmula esmentada, amb la diferència que “t”
serà el nombre de dies transcorreguts des del dia d’avui fina al dia ....... d ............. de ...............(s’hi ha d’indicar l’últim
dia del trimestre natural en curs: 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre o 31 de desembre, segons correspongui),
ambdós inclosos i el divisor ha de ser 36.500. S’ha de procedir de la mateixa manera quan es liquidin interessos
corresponents a un període que no coincideixi amb un trimestre natural, en els casos que correspongui (venciment,
normal o anticipat del préstec, amortització abans del venciment, etc.).
La taxa anual equivalent (TAE) d’aquesta operació de préstec és del ......... per cent, segons resulta del càlcul en els
termes previstos en l’annex V de la Circular del Banc d’Espanya núm. 8/1990 de 7 de setembre. La TAE no inclou les
despeses complementàries ni els tributs corresponents a aquesta operació ni les comissions i despeses que la part
deutora pugui evitar fent ús d eles facultats que aquest contracte li concedeix.
Tercera. Aquest préstec merita en aquest acte una comissió d’obertura del 0,10 per cent sobre l’import de l’operació,
que representa la quantitat total de ...... (en lletres i números) ....... euros, a cobrar una sola vegada, comissió que es
liquida i satisfà en aquest acte.
Quarta. La durada d’aquest contracte està determinada per la fracció del present trimestre natural i .................
trimestres naturals consecutius.
La devolució del capital del préstec s’ha d’efectuar mitjançant el pagament de ........ quotes trimestrals iguals i
consecutives, que meriten l’últim dia de cada trimestre natural. La primera de cadascuna d’aquestes quotes es meritarà
el dia ......... i l’última el dia ............
L’import de cadascuna de les quotes és de ......... euros, que s’han de fer efectius, junt amb els interessos que s’hagin
produït, ja que ambdós conceptes constitueixen un únic pagament, el dia immediat següent al de la seva meritació.
La Caixa d’Estalvis de Catalunya està facultada per carregar trimestralment en el compte de la part prestatària les
quantitats corresponents.
La part deutora pot efectuar amortitzacions parcials anticipades, sempre que representin, com a mínim, una quantitat
equivalent a un cinc per cent del capital prestat.
Cinquena. Les quantitats que la part prestatària deu i que no satisfaci quan vencin meritaran interessos de demora a
favor de la Caixa d’Estalvis de Catalunya al tipus nominal anual que resulti d’incrementar en cinc punts el tipus d’interès
ordinari vigent en cada moment, des del dia següent al dia en què s’hauria d’haver efectuat el pagament fins al dia en
què sigui satisfet el dèbit, ambdós inclosos.
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A l’efecte de l’article 317 del Codi de comerç, els interessos no satisfets s’entenen capitalitzats, es meriten i liquiden dia
a dia i el seu import s’ha de calcular, segons la fórmula indicada per als interessos ordinaris, pels dies transcorreguts
des del dia en què la falta de pagament es produeix fins al dia en què se satisfà el dèbit, excloent-ne el primer i
incloent-hi l’últim.
Sisena. Com a garantia de la devolució del capital prestat, del pagament dels interessos i comissions vençudes i no
satisfetes, dels interessos de demora, costes i despeses en cas de litigi, la part prestatària respon personalment, de
manera il.limitada, en els termes previstos en l’article 1.911 del Codi civil.
La part prestatària està obligada, d’acord amb el que disposa l’article 146.1a de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, en
relació amb l’article 151.2 d’aquesta Llei, a consignar en l’estat de despeses del pressupost general de la corporació,
durant tota la vigència d’aquesta operació de crèdit, les quantitats necessàries per afrontar les obligacions derivades
d’aquest contracte.
Amb la finalitat de justificar el compliment d’aquest obligació, la part prestatària ha d’entregar anualment a la Caixa
d’Estalvis de Catalunya, immediatament després de l’aprovació del pressupost, una certificació, lliurada pel secretari,
que acrediti que s’ha practicat la consignació pressupostària suficient.
Setena. El pagament dels rebuts derivats d’aquest préstec, així com qualsevol altra obligació de pagament a càrrec de
la part prestatària, derivada d’aquest contracte, s’ha de fer en el compte número ..........., obert a nom de la part
prestatària, a l’oficina ......... de la Caixa d’Estalvis de Catalunya.
A fi d’atendre els pagaments esmentats, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats
que ha de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l’Estat durant tot el període en què aquest
préstec no estigui totalment cancel.lat. S’entén que aquesta domiciliació irrevocable de transferències s’efectua amb un
fraccionament previ de l’import total a transferir en la proporció que representin les anualitats de les operacions de cada
entitat de crèdit acollides a aquesta clàusula en el conjunt de les anualitats de les operacions de les entitats
esmentades i es regeix, en allò que sigui aplicable, per l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 17 de gener
de 1994, per la qual es regula l’acceptació administrativa de domiciliació irrevocable de transferències de les
obligacions de pagament de la Generalitat de Catalunya que es troben a tresoreria. Amb aquest efecte autoritza i
atorga facultats irrevocables a la Generalitat de Catalunya, com a organisme pagador, perquè transfereixi directament
aquest recurs, en la proporció esmentada, a la Caixa d’Estalvis de Catalunya.
La part prestatària s’obliga a mantenir aquesta ordre de transferència a l’organisme pagador durant tot el temps de
vigència del préstec. La Caixa d’Estalvis de Catalunya queda facultada per aplicar l’import transferit per la Generalitat
de Catalunya, fins on arribi o sigui procedent, al pagament dels imports vençuts i no satisfets per la part prestatària per
capital, interessos, interessos de demora, costes i despeses en cas de litigi, impostos i gravàmens, sense que per això
sigui necessària una nova intervenció de la part prestatària.
A l’efecte de les transferències convingudes, la part prestatària atorga facultats irrevocables a favor del Departament
d’Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya, en les persones que orgànicament o per designació
voluntària la representin, perquè puguin dur a terme els actes que siguin necessaris per a les transferències de fons
que corresponguin.
En els casos en què la part prestatària hagi convingut una operació creditícia a través d’altres entitats de crèdit, amb les
mateixes condicions de domiciliació irrevocable que les que figuren en aquest contracte, la Caixa d’Estalvis de
Catalunya autoritza que la Generalitat de Catalunya transfereixi a les entitats esmentades, en la part proporcional, les
quantitats previstes per atendre les seves obligacions de pagament.
En el cas que els recursos esmentats siguin anul.lats per qualsevol causa o en disminueixi l’import, la part prestatària
s’obliga a sugstituir-los o completar-los, segons procedeixi, per uns o per uns altres de naturalesa similar.
La part prestatària manifesta que l’import del recurs que es domicilia permet actualment, i es preveu que ho continuï
permetent, atendre el pagament de les obligacions derivades d’aquest contracte i de qualsevol altre en el qual també
s’hagi pactat amb anterioritat la domiciliació. Així mateix es compromet a no acceptar futures domiciliacions del recurs
esmentat que menyscabin aquesta solvència o que en el futur ho puguin fer.
Vuitena. La Caixa d’Estalvis de Catalunya pot donar per vençuda l’obligació, encara que no hagi transcorregut el
termini estipulat, si la part prestatària no paga la quota d’amortització o els interessos en els venciments respectius, o
qualsevol altra quantitat a què estigui obligada d’acord amb el que preveu aquest contracte o incompleix qualsevol de
les clàusules.
Novena. Totes les despeses derivades d’aquest contracte, així com els honoraris del fedatari públic, els impostos i
gravàmens que recaiguin sobre l’operació de préstec o sobre els interessos aniran a càrrec de la part deutora, tret que
la llei atribueixi preceptivament el pagament a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, a la qual la part prestatària autoritza per
fer el càrrec ne el compte citat en la clàusula primera.
Desena. La Prestatària no podrà cedir, transferir, substituir ni subrogar els drets i obligacions contrets en aquest
Contracte sense el consentiment exprés i escrit de Caixa d’Estalvis de Catalunya.
Caixa d’Estalvis de Catalunya podrà cedir o vendre totalment o parcialment el préstec o les accions derivades del
mateix, mantenint-se sempre i en tots els casos Caixa d’Estalvis de Catalunya en la funció d’Entitat Agent i com a únic
interlocutor amb la Part Prestatària pel que respecta a aquesta operació.
Onzena. En aquest mateix acte l’Ajuntament de
faculta a la Caixa d’Estalvis de Catalunya per tal que pugui
efectuar, per compte del mateix, les ordres de pagament oportunes per a l’efectiva aplicació del total dels fons obtinguts
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amb la subvenció d’interessos concedida per la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona a l’amortització
anticipada del préstec, essent aquesta l’única finalitat possible dels mateixos tal i com s’ha convingut a l’estipulació
tercera del Conveni signat amb la citada Corporació. Aquesta facultat es limitarà única, expressa i solament a l’operació
de subvenció d’interessos del préstec que es documenta amb aquest contracte.”

El senyor Canongia i Gerona explica que el dictamen correspon a la concertació d’un
crèdit amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, per import de 2.250.000 euros, per fer
front a una part del programa d’inversions d’enguany.
Diu que en el dictamen també es fa referència al programa “Crèdit Local” de la
Diputació de Barcelona, per al qual aquella Administració subvenciona amb tres punts
els interessos d’aquest préstec.
Manifesta que un cop es formalitzi l’acord a tres bandes entre la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament de Manresa i la Caixa d’Estalvis de Catalunya, la subvenció
que ofereix la Diputació de Barcelona es destinarà directament a la reducció del
principal d’aquest endeutament.
Demana, per acabar, el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot negatiu del GMCiU al dictamen, no per
les condicions del préstec, que considera excepcionals, sinó pel tema general del
Pressupost que el seu grup va votar negativament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 2
GMERC), 7 vots negatius (GMCiU), 1 abstenció (GMPP) i les abstencions del senyor
Fontdevila i Subirana i del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28
de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.1.5 RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
I
APROVACIÓ
DEFINITIVA
DE
L’EXPEDIENT D’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER BISBE PERELLÓ, ENTRE EL
CARRER SANT BLAI I EL CARRER DE SANT MAGÍ.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’informe emès per la Secció d’Hisenda d’aquest Ajuntament i l’assessoria jurídica
de serveis financers manifestant:
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 16 de desembre
de l’any 2002, fou adoptat l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres d'urbanització
del carrer Bisbe Perelló (tram comprés entre el carrer de Sant Blai i el carrer de Sant
Magí).
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).
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- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) i que es
resumeix a continuació:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

286.002,75 €
75 %
214.502,06 €
6.435 m2
33,333653 €/m2

TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte corresponent
al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que, en compliment de l’anterior acord, en el Butlletí Oficial de la Província núm.
12, del dia 14 de gener d’enguany, fou publicat l’anunci següent:
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de desembre
de 2002, aprovà provisionalment l’expedient Contribucions Especials per obres
d’urbanització del carrer Bisbe Perelló (tram comprès entre el carrer de Sant Blai i el
carrer de Sant Magí).
De conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient aprovat provisionalment
estarà exposat al públic durant un termini de 30 dies, comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini esmentat, els interessats podran examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que considerin oportunes, així com constituir-se en associació
administrativa de contribuents, amb els requisits establerts als articles 36.2 i 37 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que, dins del corresponent termini d’exposició pública, han estat presentades les
al·legacions següents:
- Al·legació presentada pel senyor Josep Armengol i Tatjé, en representació de
“FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA” el dia 12 de
febrer de 2003 i amb registre municipal d'entrada número 4.739, referent a la
finca situada al carrer Bisbe Perelló s/n (RC 3598019)
- Al·legació presentada pel senyor Gabriel Palomar Ranzanz, el dia 13 de febrer
de 2003 i amb registre municipal d’entrada número 4.895, referent a la finca
situada al carrer Bisbe Perelló núm. 13.
- Al·legació presentada per la senyora Maria Asunción Giralt Padrós, el dia 13 de
febrer de 2003 i amb registre municipal d’entrada número 4.896, referent a la
finca situada al carrer Bisbe Perelló núm. 15.

41

- Al·legació presentada pel senyor Juan Toscano Canales, el dia 13 de febrer de
2003 i amb registre municipal d’entrada número 4.897, referent a la finca situada
al carrer Bisbe Perelló núm. 17.
- Al·legació presentada per la senyora Pilar Guberna i Puig, el dia 13 de febrer de
2003 i amb registre municipal d’entrada número 4.898, referent a la finca situada
al carrer Bisbe Perelló núm. 15.
- Al·legació presentada pel senyor Jesús Casamitjana Colsa, el dia 13 de febrer de
2003 i amb registre municipal d’entrada número 4.899, referent a la finca situada
al carrer Bisbe Perelló núm. 19.
- Al·legació presentada pel senyor Ignacio Soler Font, el dia 13 de febrer de 2003 i
amb registre municipal d’entrada número 4.902, referent a la finca situada al
carrer Bisbe Perelló núm. 17.
- Al·legació presentada per la senyora Montserrat Sánchez Garzón, el dia 13 de
febrer de 2003 i amb registre municipal d’entrada número 4.898, referent a la
finca situada al carrer Bisbe Perelló núm. 13.
- Al·legació presentada pel senyor Epifanio Sánchez Arenal, el dia 13 de febrer de
2003 i amb registre municipal d’entrada número 4.914, referent a la finca situada
al carrer Bisbe Perelló núm. 15.
Vist que l’al·legació presentada per part de la societat “FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA” es fonamenta en què la delimitació
real de la finca és diferent de l'existent al cadastre, havent-se emès pel Cap de la
Unitat de Banc de Dades i Cadastre informe manifestant:
- Que d’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral
UTM 3598019DG0139G.
- Que d’acord amb el conveni de precisió de límits amb la finca veïna, de
referència cadastral 3598005DG0139G i, el plànol que s’hi ajunta, s’observa una
lleugera diferència a la part posterior de la finca.
- Que deduïda aquesta part de terreny que correspon a 6 m2 de la zona edificable
només en planta baixa, les dades que són d’aplicació a la finca propietat de la
societat recurrent són:
Superfície parcel·la: .............................
Superfície subjecte: .............................
Sostre edificable: .................................
Sostre edificat: .....................................
Mòdul de distribució: ............................

510 m2
510 m2
1.977 m2
0 m2
1.977 m2

Atès que, de conformitat amb l’esmentat informe, els que subscriuen tenen que
proposar al Ple l'estimació d'aquesta al·legació, que suposa la reducció del mòdul
aplicable d'aquesta finca en 6 m2.
Vist que les al·legacions presentades per part del senyor Gabriel Palomar Ranzanz, de
la senyora Maria Asunción Giralt Padrós, del senyor Juan Toscano Canales, de la
senyora Pilar Guberna i Puig, del senyor Jesús Casamitjana Colsa, del senyor Ignacio
Soler Font, de la senyora Montserrat Sánchez Garzón, i del senyor Epifanio Sánchez
Arenal, d’idèntic contingut totes elles, es fonamenten en les consideracions següents:
- Que la finca propietat del reclamant ja es troba urbanitzada en la seva meitat del
carrer, doncs l’esmentat carrer fou ja anteriorment urbanitzat en els números
imparells.
- Que la urbanització pendent correspon a la meitat del carrer on es troben els
números parells, que són els que obtindran el benefici especial.
- Que, en el seu moment, els propietaris dels números imparells ja varen fer front
a les despeses d’urbanització de la seva banda
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Vist que, segons s’indica en la memòria del projecte i consta en l’expedient
administratiu d’imposició de les contribucions especials, “el tram del carrer Bisbe
Perelló objecte d'aquest projecte no està urbanitzat. malgrat això, al costat de les
edificacions existents existeix un estreta vorera i una part de la calçada ha estat
objecte de pavimentacions precàries. La resta de la futura secció està ocupada
parcialment per cultiu i obres d'edificació. La meitat del vial no pavimentada està
deformada per l'esllavissada del talús dels terrenys no edificats que tenen una cota
inferior a la del carrer. El deteriorament de la calçada és notable”.
Atès que aquests aspectes es poden examinar en les fotografies que acompanyen al
projecte de l’obra urbanitzadora i del qual en resulta el precari estat d’aquesta.
Atès que l’execució de l’obra d’urbanització de tot el carrer representarà un evident
benefici especial pels propietaris, tant dels números parells (que gaudiran d’un accés
urbanitzat a les seves finques), com dels números senars (doncs el carrer al que
donaran front s’integrarà totalment en una xarxa urbana normalitzada).

Atès que, al disposar tot el vial dels requisits d’urbanització la totalitat del sòl amb front
a aquest carrer (amb independència de la banda de carrer en la que es trobin) hauran
adquirit la condició de solar, segons disposa l’article 29 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme
de Catalunya.
Atès que, no obstant, existeix una certa diferència entre la situació dels propietaris
d’una banda de carrer (números senars) i els de l’altra banda (números parells), en
tant que els primers disposaven d’uns certs requisits d’urbanització, malgrat que més o
menys precaris.
Atès que caldria recollir aquesta diferència en el benefici obtingut mitjançant una
modificació del percentatge d’aplicació, proposant-se que als propietaris de finques
situades en els números imparells del carrer els hi sigui aplicat un percentatge del 50
%, enfront del percentatge del 75 % aplicat als propietaris de l’altra banda.
Atès que aquesta mateixa situació es dóna, igualment, en la cantonada formada pel
carrer Bisbe Perelló i el carrer Sant Magí, afectant a un total de 127 m2 de la parcel·la
amb referència cadastral 3598022, resultant procedent la seva rectificació d’ofici,
malgrat la manca d’al·legació per part de l’interessat, tant pel principi d’igualtat entre
els afectats, com pel principi de justícia distributiva interna que ha de comportar tot
expedient de contribucions especials.
Atès que l’esmentat informe finalitza proposant “l’acceptació de l’al·legació presentada
per la societat “FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA”,
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l’acceptació parcial de les al·legacions presentades per part del senyor Gabriel
Palomar Ranzanz, de la senyora Maria Asunción Giralt Padrós, del senyor Juan
Toscano Canales, de la senyora Pilar Guberna i Puig, del senyor Jesús Casamitjana
Colsa, del senyor Ignacio Soler Font, de la senyora Montserrat Sánchez Garzón, i del
senyor Epifanio Sánchez Arenal, en el sentit de considerar que no es dona el mateix
benefici especials pels propietaris de les dues bandes del carrer motiu pel que cal
ajustar al 50 % el percentatge de participació dels propietaris dels números imparells o
senars del carrer, mantenint el 75 % de percentatge dels propietaris dels números
parells, desestimant la resta d’al·legació pel que fa a la inexistència d’un benefici
especials en l’execució de les obres, així com la rectificació d’ofici de la quota prevista
sobre la finca situada a la cantonada formada pel carrer Bisbe Perelló i el carrer Sant
Magí, amb referència cadastral 3598022”.
De conformitat amb l’esmentat informe i els fets i fonaments de dret continguts en
aquest, el Regidor que subscriu, com a president de la Comissió Informativa
d'Hisenda, proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Estimar parcialment les al·legacions presentades per part del senyor Gabriel
Palomar Ranzanz, de la senyora Maria Asunción Giralt Padrós, del senyor Juan
Toscano Canales, de la senyora Pilar Guberna i Puig, del senyor Jesús Casamitjana
Colsa, del senyor Ignacio Soler Font, de la senyora Montserrat Sánchez Garzón, i del
senyor Epifanio Sánchez Arenal, i considerar que no es dóna el mateix benefici
especial per als propietaris de les dues bandes del carrer, motiu pel qual cal ajustar al
50% el percentatge de participació dels propietaris dels números parells, desestimant
la resta de les al·legacions pel que fa a la inexistència d'un benefici especial en
l'execució de les obres, aplicant-se aquest mateix criteri pel que fa a la finca situada a
la cantonada formada pel carrer Bisbe Perelló i el carrer Sant Magí, amb referència
cadastral 3598022
Aquesta participació del 50% suposa una reducció del 33,33% respecte de les quotes
inicialment aprovades per les finques afectades.
SEGON: Estimar totalment l'al·legació presentada pel senyor Josep Armengol i Tatjé,
en representació de “FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA”,
i reduir en 6 m2 el mòdul de repartiment aplicable a la finca situada al carrer Bisbe
Perelló, amb referència cadastral UTM 3598019DG0139G.
TERCER: Incorporar els canvis de subjectes passius que s'hagin produït des de
l'aprovació provisional de l'expedient fins a aquest moment.
QUART: Aprovar definitivament l'expedient d'aplicació de contribucions especials per
les obres d'urbanització del carrer Bisbe Perelló (tram comprés entre el carrer Sant Blai
i el carrer de Sant Magí), que es resumeix en:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

286.002,75 €
75 %
214.502,06 €
6.489 m2
33,056258 €/m2

CINQUÈ: Elaborar novament l'annex 1 a l'acord d'aprovació provisional de l'expedient
recollint les modificacions que resultin dels acords anteriors, i incorporar-lo com a
annex 1 a aquest dictamen.
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SISÈ: Elaborar novament l'annex 4 a l'acord d'aprovació provisional de l'expedient,
recollint les modificacions que resultin dels acords anteriors, i incorporar-lo com a
annex 2 a aquest dictamen.
SETÈ: Publicar els acords anteriors, junt amb les bases d'ordenació de les
contribucions especials al Butlletí Oficial de la Província.”
El senyor Canongia i Gerona diu que amb aquest dictamen s’aproven definitivament
les contribucions especials, destinades a fer front a les obres d’urbanització del carrer
del Bisbe Perelló, entre el carrer de Sant Blai i el de Sant Magí.
Explica que en l’aprovació inicial d’aquest expedient es va establir un preu unitari per a
tots els veïns de la zona afectada i que durant el procés d’al.legacions i d’exposició
pública, després de reunir-se amb els veïns, es va detectar un error d’apreciació per
part de l'Ajuntament de Manresa, i es va considerar que les al.legacions que es van
presentar eren força fonamentades, ja que una part dels veïns obtenien un
aprofitament superior a una altra, donada la preexistència que ja existeix.
Diu que, davant d’aquesta situació, l'Ajuntament de Manresa ha considerat que el més
convenient era tractar l’obra de dues maneres diferents: per una banda, els veïns que
obtenen un aprofitament net, com qualsevol altre ciutadà, mentre que, els qui ja tenen
la preexistència, tractar-los com si fos una reurbanització, sobre la qual, com és sabut
s’aplica el 50 per 100.
Manifesta que, d’aquesta manera, s’aconseguirà que el mòdul resultant sigui de 33
euros per metre quadrat en els qui obtenen un aprofitament de nova urbanització, i de
22 euros per metre quadrat en els casos que es tractaran com a una reurbanització, és
a dir, les preexistències que avui ja hi són.
Considera que d’aquesta manera es dóna sortida a les al.legacions que han presentat
els particulars i creu que s’ha trobat un punt d’equilibri i racionalitat sobre una obra
força complexa.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.6 RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
I
APROVACIÓ
DEFINITIVA
DE
L’EXPEDIENT D’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES DE REMODELACIÓ DEL PASSATGE VALENTÍ.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 12 de març
del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’informe emès per la Secció d’Hisenda d’aquest Ajuntament i l’assessoria jurídica
de serveis financers manifestant:
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 16 de desembre
de l’any 2002, fou adoptat l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres de
remodelació del Passatge Valentí.
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:
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- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del cost
de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de repartiment,
relació de quotes provisionals, terminis de pagament i normativa aplicable (annex
1).
- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) i que es
resumeix a continuació:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

197.396,06 €
90 %
177.656,45 €
7.061 m2
25,160239 € / m2

TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte corresponent
al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que, en compliment de l’anterior acord, en el Butlletí Oficial de la Província núm.
12, del dia 14 de gener d’enguany, fou publicat l’anunci següent:
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de desembre
de 2002, aprovà provisionalment l’expedient Contribucions Especials per obres de
remodelació del Passatge Valentí.
De conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient aprovat provisionalment
estarà exposat al públic durant un termini de 30 dies, comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini esmentat, els interessats podran examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que considerin oportunes, així com constituir-se en associació
administrativa de contribuents, amb els requisits establerts als articles 36.2 i 37 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que per la senyora Marina Batlle i Badia, amb data de 13 de febrer de 2003 i
registre municipal d’entrada número 4.887, fou presentat escrit d’al·legacions
formulant, resumidament, les consideracions següents:
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- Disconformitat amb el criteri aplicat per a l’assignació de quotes, considerant que
resulta discriminatori respecte a la finca de la seva propietat, situada al carrer
Barcelona núm. 92 i
referència
cadastral
2311034, en funció del
traçat geomètric de les
finques subjectes al
pagament
de
les
contribucions
especials.

carrer, doncs aquestes finques
col·laborar en l’execució de la resta

Atès que per efectuar
el càlcul de les finques
afectades
i
beneficiades per l’execució de les obres
d’urbanització
s’ha
considerat la superfície
de finca beneficiada
per l’influencia de cada
carrer, en el supòsit
general de finques amb
façana a més d’un
ja varen col·laborar o hauran de
de carrers amb els quals termenejen.

Atès que la finca propietat
de l’al·legant dona front a
un
únic
carrer,
concretament el Passatge
Valentí, motiu pel qual tota
la finca té els seus
accessos i rep el seu
benefici amb motiu de
l’execució de les obres de
l’esmentat passatge, a
diferència de les finques
veïnes que donen front, a
més del Passatge Valentí,
al carrer Barcelona.
Atès que l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, disposa:
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.
Atès que la finca propietat de l’al·legant dona front a un únic carrer, reben tots els
beneficis per la influència d’aquest carrer, pertoca considerar tota la finca afectada al
pagament de les contribucions especials, procedint per tant la desestimació de
l’al·legació.”
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De conformitat amb l’esmentat informe i els fets i fonaments de dret continguts en
aquest, el Regidor que subscriu, com a president de la Comissió Informativa
d'Hisenda, proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Marina Batlle i Badia, atès que
la finca propietat de l’al·legant dona front a un únic carrer, reben tots els beneficis per
la influència d’aquest carrer, pertoca considerar tota la finca afectada al pagament de
les contribucions especials.
SEGON: Aprovar definitivament l’expedient de Contribucions Especials per les obres
de remodelació del Passatge Valentí, que es resumeix a continuació:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

197.396,06 €
90 %
177.656,45 €
7.061 m2
25,160239 € / m2 “

El senyor Canongia i Gerona pren novament la paraula i diu que l’al.legació a la que
fa referència aquest expedient és merament tècnica i que, un cop estudiada,
l'Ajuntament no ha trobat cap motiu per estimar-la.
Explica que es tracta d’un veí propietari, que planteja que se li afecta una part més
gran de la finca que al conjunt de veïns del sector. Diu que això no és cert, malgrat que
sí ho és si es grafia sobre el plànol, i explica que a la resta dels veïns se’ls afecta la
part proporcional del carrer, perquè tenen entrada al carrer de sobre, mentre que
aquesta finca no té entrada per l’altre costat. Comenta que, per això, quan s’urbanitzi
l’altre sector no es podria gravar amb contribucions especials.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen, tenint en compte que es
tracta d’una qüestió purament tècnica.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.7 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5 DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS
I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 7 de març del
2003, que, transcrit, diu el següent:
“El director dels Serveis a la persona ha presentat la proposta següent:
1. Proposta de modificació de la taxa
Atès que l’ordenança fiscal núm. 26 regula la taxa per a l’ús d’equipaments esportius i
culturals municipals i que es veu necessari introduir modificacions per facilitar la cessió
dels espais a les entitats organitzadores, es proposa modificar i afegir nous epígrafs a
l’article núm. 5. La proposta consisteix en modificar els epígraf 5.8, afegir el 6.7 i el 8.3
i suprimir el 10.
2. Epígraf 5.8


La proposta consisteix en modificar la taxa que s’aplica per la utilització del
Vell Congost per a usos culturals o per la realització de concerts.
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1.

2.

Únicament s’introdueixen canvis conceptuals, sense introduir canvis en els
imports econòmics dels epígrafs aprovats anteriorment.
La tarifa normal és manté tal com estava, amb una taxa de 1.245,00 euros.
La tarifa especial, introdueix la diferenciació de dos tipus d’entitats:
la primera referida a entitats inscrites en el Registre Municipal d’entitats
ciutadanes, per tal de garantir que són entitats que han regularitzat el seu
funcionament i han acreditat davant l’Ajuntament el seu programa de treball.
En aquest cas, la taxa es manté igual que la que hi havia fins ara: 560,00
euros, atès que matisa el text que hi havia fins ara, però manté el mateix
criteri.
la segona referida a les entitats amb conveni per fer la programació estable
municipal, es refereix a les entitats que tenen l’encàrrec municipal de
gestionar la programació cultural de la ciutat. Aquest és un canvi significatiu,
respecte a la taxa aprovada fins ara, atès que introdueix la gratuïtat a un tipus
d’usos que fins ara es feia igualment, perquè estava recollit en els convenis
particulars amb cada entitat, però no hi havia un reconeixement exprés en les
taxes aprovades.

3. Epígraf 6.7
 La proposta consisteix en modificar la taxa que s’aplica per la utilització del Nou
Pavelló del Congost per a usos culturals o per la realització de concerts.
 Únicament s’introdueixen canvis conceptuals, sense introduir canvis en els
imports econòmics dels epígrafs aprovats anteriorment.
 La tarifa normal és manté tal com estava, amb una taxa de 4.048,00 euros.
 La tarifa especial, introdueix la diferenciació de dos tipus d’entitats:
1. la primera referida a entitats inscrites en el Registre Municipal d’entitats
ciutadanes, per tal de garantir que són entitats que han regularitzat el seu
funcionament i han acreditat davant l’Ajuntament el seu programa de treball.
En aquest cas, la taxa es manté igual que la que hi havia fins ara: 790,00
euros, atès que matisa el text que hi havia fins ara, però manté el mateix
criteri.
2. la segona referida a les entitats amb conveni per fer la programació estable
municipal, es refereix a les entitats que tenen l’encàrrec municipal de
gestionar la programació cultural de la ciutat. Aquest és un canvi significatiu,
respecte a la taxa aprovada fins ara, atès que introdueix la gratuïtat a un tipus
d’usos que fins ara es feia igualment, perquè estava recollit en els convenis
particulars amb cada entitat, però no hi havia un reconeixement exprés en les
taxes aprovades.
4. Epígraf 8.3
 Fins ara no existia una taxa per la utilització dels camps de futbol i la pista
poliesportiva del Congost pera usos culturals o per la realització de concerts,
però s’ha vist la necessitat de fer-ho, per atendre possibles peticions futures..
 Els criteris econòmics s’han igualat als del Nou Pavelló del Congost, atès que
és la referència més semblant.
 La tarifa normal és deixa amb una taxa de 4.048,00 euros.
 La tarifa especial, introdueix la diferenciació de dos tipus d’entitats:
1. la primera referida a entitats inscrites en el Registre Municipal d’entitats
ciutadanes, per tal de garantir que són entitats que han regularitzat el seu
funcionament i han acreditat davant l’Ajuntament el seu programa de treball.
En aquest cas, la taxa seria de 790,00 euros.
2. la segona referida a les entitats amb conveni per fer la programació estable
municipal, es refereix a les entitats que tenen l’encàrrec municipal de
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gestionar la programació cultural de la ciutat. Aquest preveu per aquest tipus
d’utilització, que està recollida en els convenis particulars amb cada entitat.
5. Epígraf 10
 S’ha de suprimir perquè la Sala deixa de funcionar com a Sala d’Exposicions
Municipal.
6. Proposta global del canvi de taxes
ARTICLE 5
5

Pavelló Vell del Congost:
5.8 Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural
5.8.1 Tarifa normal
1.245,00
5.8.2 Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal
560,00
d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament
5.8.3 Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la programació GRATUÏT
estable municipal
6
Nou Pavelló del Congost:
6.7 Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural
6.7.1 Tarifa normal
4.048,00
6.7.2 Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal
790,00
d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament per actes amb entrada
gratuïta
6.7.3 Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la programació GRATUIT
estable municipal
8
Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost:
8.3 Utilització de tot l’estadi, per concert o espectacle cultural
8.3.1 Tarifa normal
4.048,00
8.3.2 Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal
790,00
d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament per actes amb entrada
gratuïta
8.3.3 Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la programació GRATUIT
estable municipal
10
Sala Sant Domènec
Suprimir l’epígraf
Vista la memòria econòmic financera emesa per la Cap de Secció d’Hisenda.
Com a president de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes, proposo al Ple de la corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l'article 5 de l’ordenança fiscal
núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
d’equipaments i béns esportius i culturals municipals, que consisteix en la modificació
del redactat dels epígrafs 5.8.1. i 5.8.2, l’establiment de les noves tarifes corresponents
als epígrafs 5.8.3, 6.7.1., 6.7.2, 6.7.3, 8.3.1, 8.3.2 i 8.3.3, amb el redactat següent, i la
supressió de l’epígraf 10:
5
5.8

Pavelló Vell del Congost:
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural
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5.8.1 Tarifa normal
1.245,00
5.8.2 Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats 560,00
ciutadanes de l’Ajuntament
5.8.3 Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la programació GRATUÏT
estable municipal
6
Nou Pavelló del Congost:
6.7 Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural
6.7.1 Tarifa normal
4.048,00
6.7.2 Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats 790,00
ciutadanes de l’Ajuntament per actes amb entrada gratuïta
6.7.3 Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la programació GRATUÏT
estable municipal
8
Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost:
8.3 Utilització de tot l’estadi, per concert o espectacle cultural
8.3.1 Tarifa normal
4.048,00
8.3.2 Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats 790,00
ciutadanes de l’Ajuntament per actes amb entrada gratuïta
8.3.3 Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la programació GRATUÏT
estable municipal
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del
següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí oficial de la província, el
qual també es publicarà en un dels diaris de més difusió de la província. En aquest
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s’hi hagi formulat cap
reclamació o al·legació, els acord adoptats restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acord elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les
ordenances aprovades, que entraran en vigor al dia següent de la publicació de
l’anunci esmentat, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Tanmateix, el Ple de la Corporació ho resoldrà.”
El senyor Canongia i Gerona presenta el dictamen dient que fa referència a la
modificació de les taxes dels Serveis a la Persona, sobre utilització de diferents
recintes municipals en els quals se celebrin espectacles culturals, com són ara, els
pavellons nou i vell dels Congost, els camps de futbol i la pista poliesportiva.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3
GMERC i 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
6.1.8 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
6/2003 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l’alcalde i del regidor delegat
d’Hisenda, de l’11 de març del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del
pressupost de l’exercici de 2002, per a finançar els costos necessaris per atendre
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2004.

51

Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2003 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest dictamen.
Tercer. De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
6/2003 s’exposarà al públic, previ anunci el Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”
PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2003
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Partida
111.0.226
121.0.226
122.0.226

Denominació
Organs de govern -Regidories.- Despeses
diverses
Administració General.- Despeses diverses

Crèd.
actual
51.096,00

Augment

Baixa

6.000,00

Crèd.
Causes
definitiu
57.096,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

105.206,00

6.000,00

111.206,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

31.416,00

6.000,00

37.416,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

92.445,00

6.000,00

98.445,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

29.000,00

6.000,00

35.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

451.1.226

Serveis Administració Central.- Despeses
diverses
Recollida Escombraries i Neteja Viaria.Despeses diverses
Biblioteques i arxius.- Despeses diverses

451.4.226

Altres programes culturals.- Despeses diverses

114.000,00

60.000,00

174.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

452.1.226

Instal.lacions esportives.- Despeses diverses

108.300,00

6.000,00

114.300,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

453.0.226

Museus.- Despeses diverses

113.500,00

6.000,00

119.500,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

463.0.226

144.000,00

31.000,00

175.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

113.395,00

56.000,00

169.395,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

413.4.489

Comunicació Social i particip.ciutadana.Despeses diverses
Organs de govern -Regidories.- Altres
transferències
Promoció de la salut.- Altres transferències

29.459,00

6.000,00

35.459,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

422.1.489

Ensenyament bàsic.- Altres transferències

87.700,00

6.000,00

93.700,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

451.4.489

Altres programes culturals.- Altres transferències

344.000,00

84.000,00

428.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

452.4.489

Joventut.- Altres transferències

102.220,00

6.000,00

108.220,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

453.0.489

Museus.- Altres transferències

56.505,00

6.000,00

62.505,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

452.1.489

Instal.lacions esportives.- Altres transferències

104.170,00

16.000,00

120.170,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

463.0.489

431.0.740

Comunicació Social i particip.ciutadana.- Altres
transferències
Edifici Plaça Major 5.- Maquinaria, instal.lacions i
utillatge
Aportació empresa municipal rehabilitació urbana

431.0.440

Aportació empresa municipal rehabilitació urbana

451.0.625

Projecte Rehabilitació Casino.- Mobiliari i estris

452.5.227.07

442.0.226

111.0.489

40.000,00

20.000,00

60.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

12.000,00

104.950,00

116.950,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

601.001,00

210.000,00

811.001,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

156.300,00

10.000,00

166.300,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

88.000,00

70.000,00

158.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

Festes.- Altres

120.000,00

55.000,00

175.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

121.0.224

Administració General.- Primes assegurances

210.000,00

7.000,00

217.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

121.1.623

Edifici Casa Consistorial.- Maquinaria,
instal.lacions i utillatge
Altres edificis Corporació.- Edificis i altres
construccions
Altres edificis Corporació.- Edificis i altres
construccions
Acció Social.- Edificis i altres construccions

6.000,00

25.000,00

31.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

12.000,00

18.000,00

30.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

21.000,00

42.000,00

63.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

139.900,00

4.000,00

143.900,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

1.000,00

500,00

1.500,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

4.000,00

12.000,00

16.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

33.000,00

18.000,00

51.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

10.000,00

24.000,00

34.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

138.000,00

92.000,00

230.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

121.2.623

121.4.212
121.4.632
313.0.632
322.0.213
432.5.212
452.1.212
452.3.212
422.1.632
422.1.632.01
432.1.600
452.1.632.01
511.0.601.01
541.0.489

Serveis Ocupació.Estructura General.Maquinària, instal.lac. I utillatge
Conservació de monuments.- Edificis i altres
construccions
Instal.lacions esportives.- Edificis i altres
construccions
C.Cívics, S.Ciutat, Teatre Conservatori.- Edificis i
altres construccions
Ensenyament bàsic.-Edificis i altres
construccions
Ensenyament bàsic.- Millores edificis i altres
construccions
Estructura general d'urbanisme.- Inversions en
terrenys
Instal.lacions esportives.- Millores edificis i altres
construccions
Carreteres, camins veïn. I vies públiques.Honoraris redacció projectes
Suport i extensió universitària.- Altres
transferències

376.406,00

143.203,00

519.609,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

2.200.000,00

600.000,00

2.800.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

180.000,00

60.000,00

240.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

150.000,00

195.000,00

345.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

32.900,00

5.000,00

37.900,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002
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511.0.601.68

Carreteres, camins veïn. I vies públiques.-Millora
diverses urbanitzacions
Carreteres, camins veïn. I vies públiques.Urbanitz. Bisbe Perelló
Mercat Puigmercadal.- Edificis i altres
construccions
Fires i promoció del comerç.- Altres
transferències
Turisme.- Despeses diverses

511.0.601.52
622.4.632
622.3.489
751.0.226
721.0.226

Desenvolupament empresarial.- Despeses
diverses
Altres programes d'ocupació.- Laboral eventual

322.5.131
322.5.160.00

Altres programes d'ocupació.- Seguretat Social Personal Laboral

270.000,00

400.000,00

670.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

286.002,75

32.000,00

318.002,75 Aplicació romanent Tresoreria 2002

30.050,00

60.000,00

90.050,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

120.794,00

6.000,00

126.794,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

48.080,00

6.010,00

54.090,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

68.500,00

2.300,00

70.800,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

204.092,00

8.900,00

212.992,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

65.902,00

3.100,00

69.002,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

2.546.963,00

0,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2003
ESTAT D'INGRESSOS

Subconcepte
870.00
870.01

Denominació

Prev.
inicial

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

Augment

Disminució

76.050,00

Prev.
Explicació
definit.
76.050,00 Aplicació romanent

2.546.963,00

2.546.963,00 Aplicació romanent
0,00

TOTAL ..

2.623.013,00

Crèdit
Inicial
0,00

Augment

0,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2003
ESTAT DE DESPESES
CREDITS EXTRAORDINARIS
Partida

Denominació

452.1.789

Instal.lacions esportives.- Subvenció per inversió C.Excursionista

511.0.450

Carreteres, camins veïn. I vies públiques.- Conveni Generalitat

622.4.470

Mercat Puigmercadal.- Promoció i dinamització

36.000,00

Crèdit
Explicació
Def.
36.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

0,00

10.000,00

10.000,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002

0,00

30.050,00

30.050,00 Aplicació romanent Tresoreria 2002
0,00

T O T A L ..

76.050,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 6/2003 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes

ESTAT DE DESPESES

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.812.225,00
14.109.686,50

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

8.939.637,50

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.939,00

Capítol 4.- Transferències

3.990.340,00

11.635.017,03

Capítol 4.- Transferències
Capítol 5.- Ingressos patrimonials

15.074.981,50
723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

1.496.759,00

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

2.629.023,00

Capítol 8.- Actius financers

2.501.803,48
6.010,00
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Capítol 9.- Passius financers

6.049.162,01

TOTAL ..................................................................... 57.540.563,01

Capítol 9.- Passius financers

2.641.492,00

TOTAL ...................………........................................... 57.540.563,01

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA 2002

PARTIDA

CONCEPTE

111.0.226

Organs de govern -Regidories.- Despeses diverses

121.0.226

Administració General.- Despeses diverses

122.0.226

Serveis Administració Central.- Despeses diverses

442.0.226

CRÈD.ACTUAL

AUGMENT

CRÈD.DEFINITIU

51.096,00

6.000,00

57.096,00

105.206,00

6.000,00

111.206,00

31.416,00

6.000,00

37.416,00

Recollida Escombraries i Neteja Viaria.- Despeses diverses

92.445,00

6.000,00

98.445,00

451.1.226

Biblioteques i arxius.- Despeses diverses

29.000,00

6.000,00

35.000,00

451.4.226

Altres programes culturals.- Despeses diverses

114.000,00

60.000,00

174.000,00

452.1.226

Instal.lacions esportives.- Despeses diverses

108.300,00

6.000,00

114.300,00

453.0.226

Museus.- Despeses diverses

113.500,00

6.000,00

119.500,00

463.0.226

Comunicació Social i particip.ciutadana.- Despeses diverses

144.000,00

31.000,00

175.000,00

111.0.489

Organs de govern -Regidories.- Altres transferències

113.395,00

56.000,00

169.395,00

413.4.489

Promoció de la salut.- Altres transferències

29.459,00

6.000,00

35.459,00

422.1.489

Ensenyament bàsic.- Altres transferències

87.700,00

6.000,00

93.700,00

451.4.489

Altres programes culturals.- Altres transferències

344.000,00

84.000,00

428.000,00

452.4.489

Joventut.- Altres transferències

102.220,00

6.000,00

108.220,00

453.0.489

Museus.- Altres transferències

56.505,00

6.000,00

62.505,00

452.1.489

Instal.lacions esportives.- Altres transferències

104.170,00

16.000,00

120.170,00

463.0.489

Comunicació Social i particip.ciutadana.- Altres transferències

40.000,00

20.000,00

60.000,00

121.2.623

Edifici Plaça Major 5.- Maquinaria, instal.lacions i utillatge

12.000,00

104.950,00

116.950,00

431.0.740

Aportació empresa municipal rehabilitació urbana

601.001,00

210.000,00

811.001,00

431.0.440

Aportació empresa municipal rehabilitació urbana

156.300,00

10.000,00

166.300,00

451.0.625

Projecte Rehabilitació Casino.- Mobiliari i estris

88.000,00

70.000,00

158.000,00

452.5.227.07

Festes.- Altres

120.000,00

55.000,00

175.000,00

121.0.224

Administració General.- Primes assegurances

210.000,00

7.000,00

217.000,00

121.1.623

Edifici Casa Consistorial.- Maquinaria, instal.lacions i utillatge

6.000,00

25.000,00

31.000,00

121.4.212

Altres edificis Corporació.- Edificis i altres construccions

12.000,00

18.000,00

30.000,00

121.4.632

Altres edificis Corporació.- Edificis i altres construccions

21.000,00

42.000,00

63.000,00

313.0.632

Acció Social.- Edificis i altres construccions

139.900,00

4.000,00

143.900,00

322.0.213

Serveis Ocupació.Estructura General.- Maquinària, instal.lac. I utillatge

1.000,00

500,00

1.500,00

432.5.212

Conservació de monuments.- Edificis i altres construccions

4.000,00

12.000,00

16.000,00

452.1.212

Instal.lacions esportives.- Edificis i altres construccions

33.000,00

18.000,00

51.000,00

452.3.212

C.Cívics, S.Ciutat, Teatre Conservatori.- Edificis i altres construccions

422.1.632

Ensenyament bàsic.-Edificis i altres construccions

422.1.632.01

Ensenyament bàsic.- Millores edificis i altres construccions

432.1.600

Estructura general d'urbanisme.- Inversions en terrenys

452.1.632.01

Instal.lacions esportives.- Millores edificis i altres construccions

511.0.601.01

Carreteres, camins veïn. I vies públiques.- Honoraris redacció projectes

541.0.489

Suport i extensió universitària.- Altres transferències

511.0.601.68
511.0.601.52
622.4.632

Mercat Puigmercadal.- Edificis i altres construccions

622.3.489

Fires i promoció del comerç.- Altres transferències

751.0.226
721.0.226
322.5.131

Altres programes d'ocupació.- Laboral eventual

322.5.160.00

Altres programes d'ocupació.- Seguretat Social - Personal Laboral

452.1.789

Instal.lacions esportives.- Subvenció per Inversió Centre Excursionista

511.0.450

Carreteres, camins veïn.i vies públiques.- Conveni Generalitat

10.000,00

24.000,00

34.000,00

138.000,00

92.000,00

230.000,00

376.406,00

143.203,00

519.609,00

2.200.000,00

600.000,00

2.800.000,00

180.000,00

60.000,00

240.000,00

150.000,00

195.000,00

345.000,00

32.900,00

5.000,00

37.900,00

Carreteres, camins veïn. I vies públiques.-Millora diverses urbanitzacions

270.000,00

400.000,00

670.000,00

Carreteres, camins veïn. I vies públiques.- Urbanitz. Bisbe Perelló

286.002,75

32.000,00

318.002,75

30.050,00

60.000,00

90.050,00

120.794,00

6.000,00

126.794,00

Turisme.- Despeses diverses

48.080,00

6.010,00

54.090,00

Desenvolupament empresarial.- Despeses diverses

68.500,00

2.300,00

70.800,00

204.092,00

8.900,00

212.992,00

65.902,00

3.100,00

69.002,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00
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622.4.470

Mercat Puigmercadal.- Promoció i dinamització

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

0,00

30.050,00

30.050,00

7.251.339,75

2.623.013,00

9.874.352,75

El senyor Canongia i Gerona explica el dictamen dient que es tracta d’una
modificació de crèdits, que ve donada per l’aplicació del romanent per a despeses
generals, fruit del tancament del Pressupost de l’exercici del 2002.
Diu que l'equip de govern ha decidit aplicar 2.623.013 euros per a ampliació de
partides pressupostàries, algunes de les quals són noves i d’altres ja existeixen i
resulten reforçades.
Informa que 1.462.000 euros, que corresponen al 56 per 100, es destinaran a reforçar
les obres de transformació i millora urbana, amb el detall següent: 600.000 € per a
l’adquisició de terrenys; 400.000 € per a obres de millora de diverses urbanitzacions;
220.000 € es destinen directament a la societat municipal Fòrum, S.A.; 200.000 € són
per a la redacció de projectes d’obra; i 42.000 per a resoldre “serrells” del finançament
d’obres d’urbanització bàsicament del carrer de Bisbe Perelló i Carrasco i Formiguera.
Continua dient que 709.703 €, que corresponen al 27 per 100, es destinaran a la
millora i manteniment d’equipaments públics municipals, de la manera següent:
235.000 € per a equipaments educatius; 143.000 € per acabar la reforma de l’escola
La Font i 92.000 €, per al canvi de calderes de les escoles Bages i Renaixença;
130.000 € per a edificis de l’Administració general; 105.000 dels quals es destinaran a
l’edifici de la plaça Major, número 5; i 25.000, per a l’edifici vell de l'Ajuntament;
114.000 € es destinaran a equipaments esportius; 60.000 dels quals són per a millores
diverses a la pista poliesportiva del Xup; 36.000 € per acabar el rocodrom, mitjançant
un conveni a signar amb el Centre Excursionista de la comarca del Bages; i 18.000 €
per a manteniment d’equipaments esportius, en general; 94.000 € es destinaran a
equipaments culturals; 70.000 dels quals són per completar el mobiliari necessari per a
l’ampliació de la biblioteca del Casino; i 24.000 € per desmuntar la tramoia de la Sala
Ciutat; 45.000 € per a locals municipals cedits a entitats ciutadanes; 91.500 € per a
altres equipaments i edificis; 60.000 dels quals es destinaran a la redacció d’un
projecte de reforma en el Mercat Municipal del Puigmercadal; 15.000 € per al
tancament del recinte de la Florinda; i 12.000 € per a la reparació de monuments.
Per últim, diu que 451.310 €, equivalents al 17 per 100, es destinaran al finançament
de serveis i activitats, i ho detalla de la manera següent: 185.000 € per a entitats
ciutadanes que desenvolupen programes en l’àmbit de la cultura, l’educació i l’esport,
una part dels quals serviran per millorar instal.lacions, com és el cas del Teatre dels
Carlins; 136.000 € per a programes de cultura, 60.000 dels quals són per ampliar el
programa municipal d’exposicions, a fi d’assegurar que la nova gran sala d’exposicions
del Casino aculli exposicions de qualitat; 55.000 € per eixugar el dèficit de la Festa
Major; i 21.000 € per a la renovació de l’equipament de la Cavalcada de Reis; 56.310
€ per a programes de desenvolupament, de promoció comercial, d’ocupació, de
turisme i de foment empresarial; 43.000 € per a despeses diverses de serveis i
equipaments municipals; i 31.000 € per a accions de comunicació, a fi d’adaptar-se al
creixement del nombre de mitjans de comunicació locals.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 9 vots negatius (7 GMCiU i 2 GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
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7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER MANIFESTAR EL REBUIG AL TANCAMENT DEL DIARI
EGUNKARIA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 12 de març del 2003, que, transcrita, diu
el següent:
“Atès que la decisió judicial i política de clausurar el diari Euskaldunon Egunkaria,
ataca directament i greument la llibertat d’expressió, un dels valors fonamentals de la
democràcia que hauria de presidir la nostra convivència.
Atès que Egunkaria és l’únic diari enterament escrit en basc, a favor de la
normalització de la llengua i la cultura minoritzades en la seva pròpia terra, i que ara,
amb la seva clausura obligada es priva el poble basc d’un mitjà d’extraordinària
importància per a la difusió de la pluralitat d’idees així com sostenir i desenvolupar la
pròpia identitat.
Atès que la detenció de deu col.laboradors del diari Euskaldunon Egunkaria s’ha
realitzat sense respectar els principis elementals d’un Estat de dret, com és la
presumpció d’innocència, a més de l’existència de possibles tortures per part de la
Guàrdia Civil, denunciades pels acusats.
Per tot això, des del grup municipal d’ERC proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. Denunciar la vulneració del dret de llibertat d’expressió, llibertat d’informació i
presumpció d’innocència que suposen les actuacions combinades del Ministerio del
Interior i l’Audiència Nacional.
2. Reclamar la investigació rigorosa de les denúncies de presumptes tortures i
maltractes que s’han produït a les detencions relacionades amb el tema, així com la
depuració de responsabilitats en cas que n’hi hagi hagut, fins arribar al propi
ministre espanyol d’Interior, Ángel Acebes.
3. Denunciar la manifesta intencionalitat política d’aquestes mesures que proven de
relacionar sistemàticament l’euskera i la cultura basca amb la violència i el
terrorisme.
4. Exigir immediatament la reobertura del diari Euskaldunon Egunkaria.
5. Manifestar la solidaritat de la Ciutat de Manresa amb la direcció i els treballadors
d’Euskaldunon Egunkaria.
6. Fer arribar aquesta moció al Govern i al Parlament de Catalunya, al Govern de
l’Estat espanyol, al Govern basc, a l’Audiència Nacional i a la direcció
d’Euskaldunon Egunkaria.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada pel
GMERC, GMS, GMIC-V i GMCiU a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
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“Atès que la decisió judicial i política de clausurar el diari Euskaldunon Egunkaria,
ataca directament i greument la llibertat d’expressió, un dels valors fonamentals de la
democràcia que hauria de presidir la nostra convivència.
Atès que Egunkaria és l’únic diari enterament escrit en basc, a favor de la
normalització de la llengua i la cultura minoritzades en la seva pròpia terra, i que ara,
amb la seva clausura obligada es priva el poble basc d’un mitjà d’extraordinària
importància per a la difusió de la pluralitat d’idees així com sostenir i desenvolupar la
pròpia identitat.
Atès que la detenció de deu col.laboradors del diari Euskaldunon Egunkaria s’ha
realitzat presumptament sense respectar els principis elementals d’un Estat de dret,
com és la presumpció d’innocència, a més de l’existència de possibles tortures per part
de la Guàrdia Civil, denunciades pels acusats.
Per tot això, els grups sotasignants proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. Denunciar la vulneració del dret de llibertat d’expressió, llibertat d’informació i
presumpció d’innocència que suposen les actuacions combinades del Ministerio del
Interior i l’Audiència Nacional.
2. Reclamar la investigació rigorosa per part del Ministerio del Interior de les
denúncies de presumptes tortures i maltractes així com la depuració de
responsabilitats en cas que n’hi hagi hagut.
3. Denunciar la manifesta intencionalitat política d’aquestes mesures que intenten
relacionar sistemàticament l’euskera i la cultura basca amb la violència i el
terrorisme.
4. Exigir immediatament la reobertura del diari Euskaldunon Egunkaria.
5. Manifestar la solidaritat de la Ciutat de Manresa amb la direcció i els treballadors
d’Euskaldunon Egunkaria.
6. Fer arribar aquesta moció al Govern i al Parlament de Catalunya, al Govern de
l’Estat espanyol, al Govern basc, a l’Audiència Nacional i a la direcció
d’Euskaldunon Egunkaria.”
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que fa uns dies llegia que, tot i
la dificultat que hi ha d’imaginar una situació al País basc una mica més tensa,
col.lapsada i complexa, el cert és que encara les coses podrien ser pitjors, ja que des
de dijous 20 de febrer al País basc hi ha un mitjà de comunicació menys, com a
conseqüència del tancament del diari Euskaldunon Egunkaria.
Diu que quan en un assumpte anterior d’aquest mateix Ple defensava aquell mapa i
aquelles esmenes topogràfiques de la ciutat de Manresa, pensava que, de fet, les
persones necessitem les paraules per controlar i conèixer la realitat.
Manifesta que, quan desapareixen les paraules, s’incrementa encara més la violència.
Per això, creu que és bo que aquesta ciutat i l'Ajuntament de Manresa prenguin
posició davant del tancament d’aquest diari, ja que ataca directament i greument el
que hauria de ser un dels valors fonamentals del nostre sistema democràtic: la llibertat
d’expressió. Diu que convé que els qui se senten demòcrates ho titllin d’acció
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intolerable i continuïn treballant perquè aquest valor de la comunicació, de la llibertat
d’informació i d’expressió continuïn presidint la nostra convivència.
Afegeix a tot això que s’ha produït la detenció de deu col·laboradors del diari
Euskaldunon Egunkaria, sense respectar els principis elementals d’un Estat de dret,
com és la presumpció d’innocència, i a continuació hi ha hagut denúncies dels acusats
per presumptes tortures.
Opina que el més greu és que el ministre d’Interior, senyor Angel Acebes, en lloc de
fer front a les acusacions de tortures i iniciar, amb una certa celeritat, una investigació
per esclarir els fets que es denunciaven, s’hagi querellat contra els presumptes
torturats, impedint així que s’aclareixin els fets.
Diu que el diari Euskaldunon Egunkaria és una aposta periodística única en el seu
gènere, en primer lloc, perquè és l’únic escrit totalment en llengua basca i, en segon
lloc, perquè té continguts més que plurals, i en aquest sentit, destaca l’entrevista feta
al senyor Sabater, el diumenge abans del tancament del diari.
Finalment, manifesta que el diari pretenia ser sempre una eina de normalització
lingüística i cultural de la cultura basca, minoritzada a la seva pròpia terra i que ara,
amb la clausura obligada del diari, s’està privant el poble basc d’una eina
d’extraordinària importància per desenvolupar o sostenir la pròpia identitat.
Diu que per totes aquestes raons s’ha presentat aquesta proposició, que conté sis
acords, alguns aspectes molt tècnics dels quals s’han modificat amb l’esmena que
també s’ha presentat, com són la introducció del caràcter de presumpte, quan es fa
referència als maltractaments i les tortures, i l’omissió de la petició de dimissió del
ministre, ja que, de fet, si hi ha d’haver responsabilitats i s’arriba fins al final, ja es
veurà si li afecten o no.
Remarca que dels sis punts que es conserven de la part resolutòria, el referent a
denunciar la intencionalitat política d’aquestes mesures, no és només una manera de
parlar i és bo que es deixi clar que, de fet, va ser la direcció del servei d’informació de
la Guàrdia Civil, que depèn del Ministeri de l’Interior, qui va demanar aplicar mesures
cautelars de clausura sense haver iniciat l’entrada i el registre de l’empresa Egunkaria,
S.A., i el jutge magistrat es va limitar a fer efectiva la petició i paradoxalment, després,
la nota de premsa es va redactar conjuntament entre el Ministeri de l’Interior i
l’Audiència Nacional. Diu que aquesta és una nova prova que es tracta d’una operació
que té al darrera la voluntat política de provar de relacionar l’euskera i la cultura basca
amb la violència i el terrorisme.
Creu que és important que la ciutat manifesti, com ja ho han fet els nostres mitjans de
comunicació, la solidaritat respecte a la direcció i als treballadors de l’Euskaldunon
Egunkaria i que es faci arribar aquesta proposició arreu, però, sobretot també als
conciutadans i conciutadanes, que han de veure en aquestes operacions el retorn,
sovint a uns temps molt negres que semblava que s’havien superat, i que ja fa dies
que es veu que no és així, ans al contrari, tornen amb tota la intensitat.
Diu que el tancament d’un diari és un exemple més que demostra que no anem bé i,
per això, és bo que l'Ajuntament de Manresa adopti una posició al respecte.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu a la proposició.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició i
manifesta que en els darrers temps tot el que sigui nacionalisme, tant el d’Euskadi com
el de Catalunya, està patint una pressió molt gran per part de l’Estat espanyol. Diu, en
aquest sentit, que aquesta voluntat de globalització de l’Estat espanyol condueix a que
algunes vegades resultin afectats temes relacionats amb la nostra llengua i la nostra
llibertat.
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Li sembla que en aquest cas no s’han pogut defensar les llibertats de les persones
amb les actuacions de les forces de l’ordre públic, i diu que davant d’aquesta situació,
que clama al cel, i considerant que cal lluitar per aquests valors democràtics, el GMCiU
votarà afirmativament la proposició.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució presentada, s’aprova per 22 vots afirmatius
(11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPP), pel que esdevé
en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït i, en conseqüència, la
proposició presentada decau.
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER REPROVAR LES MANIFESTACIONS REALITZADES
PEL PRESIDENT D’EXTREMADURA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2003.

El secretari dóna compte de la proposició, del 12 de març del 2003, que, transcrita, diu
el següent:
“Atès que l’ordenament jurídic vigent reconeix i empara les nacionalitats presents al sí
de l’Estat espanyol.
Atès que un reconeixement d’aquestes és la llibertat d’elecció dels representants
propis en tots aquells processos electorals on els ciutadans siguin consultats.
Atès que el senyor Juan Carlos Rodríguez Ibarra en les seves declaracions del
propassat 27 de febrer desbordava tot plantejament democràtic i plural i advocava
perquè els partits d’abast no estatal no poguessin formar part del Parlament de l’Estat.
Atès que des de fa vint anys, Rodríguez Ibarra ha menyspreat sovint la nació catalana,
provant de fomentar un nou lerrouxisme excloent que dificultés la convivència entre els
diferents pobles, i que atempta contra la nostra dignitat col.lectiva.
Des del grup municipal d’ERC proposem al ple de l'Ajuntament de Manresa l’adopció
dels següents:
ACORDS
1. Reprovar les declaracions realitzades per Juan Carlos Rodríguez Ibarra el passat
27 de febrer.
2. Considerar el senyor Juan Carlos Rodríguez Ibarra persona non grata a la nostra
ciutat.
3. Comunicar aquesta moció al Govern d’Extremadura i a tots els grups del Palament
de Catalunya.”
El senyor Fontdevila i Subirana diu que aquesta proposició és curta, breu i pretén
ser contundent, perquè es limita a ser la resposta al senyor Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, qui sovint ha manifesta obertament i en públic opinions sobre Catalunya o les
nacionalitats perifèriques de la Península, però que el passat 27 de febrer, amb les
seves declaracions, desbordava per la banda alta qualsevol plantejament democràtic i
plural, en el moment en què va advocar o va demanar l’adopció d’un acord entre els
partits d’abast estatal, a fi d'aconseguir que aquells que no tenen abast estatal no
puguin formar part del Parlament de l’Estat.
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Creu que aquesta és una mostra evident que persegueix la manca de pluralitat que hi
hauria d’haver en totes les àgores polítiques de tot arreu, no només de la Península.
Diu que per manifestar el rebuig a aquestes consideracions, que són perillosíssimes, li
agradaria aprovar la proposició, on es proposa reprovar les declaracions realitzades
pel senyor Juan Carlos Rodríguez Ibarra el passat 27 de febrer; considerar-lo persona
non grata a la nostra ciutat, no per minimitzar les declaracions, ja que no es tracta de
tornar-s’hi amb el mateix to, cosa que provocaria que els proponents fossin titllats de
qualsevol cosa molt més greu que persona non grata; i comunicar aquesta proposició,
no només als grups del Parlament de Catalunya, amb qui està segur que coincidiria
majoritàriament, sinó també al Govern d’Extremadura, perquè considera que de
vegades el senyor Rodríguez Ibarra hauria d’aprendre a mossegar-se la llengua.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu a la proposició.
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i demana la votació separada dels tres
punts de la part resolutòria de la proposició, ja que està d’acord amb els punts primer i
tercer, però no amb el segon.
Quant al primer punt, diu que es tracta de reprovar aquestes declaracions i d’altres que
ha fet el senyor Rodríguez Ibarra, i que no es tracta que es mossegui la llengua,
perquè ja està bé que digui el que pensa, així se’l pot situar en el seu lloc.
Afegeix que cal situar el senyor Rodríguez Ibarra en el seu context i que, per sort per
al socialisme espanyol, i dissortadament per a ell mateix, està en una situació de
marginalitat dins del socialisme espanyol.
Quant a la intenció del senyor Rodríguez Ibarra de fomentar un nou lerrouxisme
excloent a Catalunya, diu que no només és marginal, sinó inexistent. Manifesta, en el
mateix sentit, que en el socialisme català difícilment es trobaran quatre persones que
puguin fer seguiment dels pensaments que expressa aquest senyor.
Personalment, és dels que creu que els vint anys que porta en el govern el senyor
Rodríguez Ibarra són massa i que possiblement ja li ha arribat l’hora de la jubilació,
així li ho ha fet saber a ell mateix, i per tant, ho pot dir en aquesta sala.
Insisteix doncs en el fet que al senyor Rodríguez li convindria retirar-se pel bé de
l’Estat espanyol, perquè amb afirmacions com les que ha fet, respecte a les quals està
convençut que se les arriba a creure, cosa que és la més greu, no fa cap bé.
Opina que el socialisme espanyol té una bona salut en aquest moment i un discurs
nou, que està arrelant, que es basa en el reconeixement de drets de tothom i, per tant,
la marginalitat del senyor Rodríguez Ibarra, quan pronuncia aquests discursos, potser
li donen una certa notorietat, que és probablement el que pretén, però és evident que
poc favor li fa.
Diu que el GMS no està d’acord amb la proposta de considerar el senyor Rodríguez
Ibarra com a persona non grata, entre altres coses, perquè ignora si en 23 anys de
democràcia aquest Ajuntament ho ha fet mai; però durant els anys que ell és a
l'Ajuntament de Manresa no recorda que s’hagi fet mai, fins i tot, tenint en compte els
anys en què no era regidor i assistia al Ple.
No creu que aquesta sigui la solució, sinó que cal reprovar les declaracions del senyor
Rodríguez Ibarra, i si algun dia vol venir a Manresa, que vingui i ell mateix
l’acompanyarà on vulgui anar i intentarà convèncer-lo que està equivocat. Diu que
ensenyar-li el país és potser la millor manera que entengui que l’Espanya plural també
té sortida i no cal fer una Espanya uniforme, com vol fer creure als altres amb les
seves declaracions.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents als punts primer i tercer i el vot
negatiu al punt segon.
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El senyor Mora i Villamate intervé anunciant el vot afirmatiu del GMIC-V als punts
primer i tercer de la proposició, en el cas que es votin separadament, i, respecte al
punt segon, manifesta que en opinió del GMIC-V i seva pròpia, les idees del senyor
Rodríguez Ibarra no són grates en absolut, però una cosa diferent és que es pugui
estendre aquesta ingratitud al conjunt de la seva persona. També li sembla una mica
desproporcionat que es digui que tota la ciutat li atorga aquesta etiqueta, bàsicament,
perquè creu que hi ha altra gent que s’ho està guanyant més a pols, i, per tant, si es
fes amb el senyor Rodríguez, es pregunta de què s’hauria de qualificar a determinades
persones que estan portant el país i el món sencer a una situació que pot ser
greument irreparable.
El senyor Javaloyes i Vilalta es manifesta en el mateix sentit que els qui han
intervingut anteriorment, sobre la votació a favor dels punts primer i tercer de la
proposició, en el cas que es faci separadament.
Pel que fa a la declaració com a persona non grata del senyor Rodríguez Ibarra, creu
que suposaria anar més enllà del respecte a la llibertat d’expressió.
Reconeix, però, que els proponents han reduït el seu nivell d’exigència, ja que fa un
mes es demanava la dimissió d’una altra persona que no pertany a l’àmbit de la
política, en canvi, en aquest cas no es demana la dimissió, malgrat que es tracti d’un
polític. Diu, però, que és una qüestió que només afecta als proponents.
Manifesta que és cert que les expressions i opinions del president extremeny en
moltes ocasions són molt més que irritables, i, en conseqüència, el GMPP votarà
afirmativament els punts primer i tercer de la proposició, en cas que es votin els tres
punts separadament.
El senyor de Puig i Viladrich explica que el GMCiU sempre ha considerat que el
diàleg, la comunicació i la possibilitat de mantenir relacions amb la gent, qualsevol que
siguin les seves idees, sempre és una bona manera d’arribar a solucions i a
entendre’s.
Diu que el GMCiU reprova les declaracions del senyor Rodríguez Ibarra, que ja els té
acostumats a sentir coses fora de to.
Creu que la presentació d’aquesta proposició avui al Ple és una actuació que va pel
bon camí, perquè el senyor Rodríguez Ibarra entengui que hi ha nacionalitats a l’Estat
espanyol, anomenades de vegades com a perifèriques, que tenen una història i una
representació legítima, tant a dins com fora de l’Estat.
Considera que no es pot permetre que Catalunya estigui privada d’aquesta presència
de representació a l’Estat espanyol.
Opina també que declarar persona non grata al senyor Rodríguez Ibarra suposaria una
fractura al diàleg, cosa que no ha estat mai la voluntat del poble català, que sempre ha
sigut un poble de diàleg, de voler-se entendre, i d’intentar explicar la seva realitat del
dia a dia.
Per aquestes raons, anuncia el vot afirmatiu dels punts primer i tercer de la proposició,
en cas que es votin separadament els tres punts.
El senyor Fontdevila i Subirana manifesta que si el senyor Rodríguez Ibarra diu el
que pensa, al GMERC no li agrada minimitzar-lo i agraeix la complicitat del senyor
Canongia si li ha demanat que no es torni a presentar, no sap si en nom del socialisme
o pel futur del nostre país.
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Creu, però, que no n’hi ha prou amb això i, per tant, el GMERC ha proposat declarar-lo
com a persona non grata, si més no, per les manifestacions que ha fet sovint i
reiteradament.
Considera que aquest qualificatiu no privaria el senyor Rodríguez Ibarra venir a
Manresa, però representaria una bona estirada d’orelles, que li convé.
Diu que potser el GMERC no l’ha endevinat, ja que si hagués demanat que no es
tornés a presentar a les eleccions hauria obtingut més suport del GMS; o si hagués
demanat la seva dimissió, el GMPP també hauria donat més suport, però, en qualsevol
cas, el GMERC votarà afirmativament els tres punts de la part resolutòria de la
proposició, malgrat ser conscient que el punt segon possiblement no prosperarà.
Agraeix els esforços del senyor Canongia d’intentar que el senyor Rodríguez Ibarra no
es torni a presentar i els del GMPP, al qual ja sap que li agradaria que dimitís.
Diu que les declaracions del senyor Rodríguez Ibarra són del tot desafortunades, però
voldria dir, per les diferents visions que probablement tenen els grups municipals sobre
el futur del socialisme a Espanya, que cal fer una valoració en el sentit que quan el
senyor Rodríguez Ibarra fa aquest tipus de manifestacions, potser en nom del diàleg, o
perquè són permissius, tolerants, o bones persones, tendeixen a donar respostes com
la del senyor Pascual Maragall, que va dir, respecte a les manifestacions: “això són
coses de Juan Carlos”; i en el mateix sentit, quan des de Catalunya, el líder dels
socialistes, per un moment i per una visió sensata, escolta unes manifestacions de les
persones que abans estaven al davant del diari Euskaldunon Egunkaria, i el senyor
Pascual Maragall manifesta estar-ne d’acord, no es diu: “això són coses del Pascual”,
sinó que li demanen al senyor Pascual Maragall que canviï de parer, i ell ho ha de fer i
rectificar.
Diu, doncs, que perennement els qui són defensors del diàleg i de l’intercanvi d’idees
han d’afluixar sempre i, en nom del diàleg, els passen per sobre tantes vegades com
convingui; i no gosa vaticinar quantes vegades més passarà el mateix.
El GMERC té la voluntat d’entendre’s i de parlar amb tothom, però creu que de
vegades és bo que es mantingui la fermesa, com a Ajuntament, com a ciutat i com a
país, perquè hi ha coses que no es poden tolerar, i el fet que algú racionalment hagi
proposat l’acord entre els partits principals de l’Estat espanyol, perquè d’altres no
puguin anar a aquell Parlament, malgrat que algú pensi que no hi han d’anar a fer res,
i que algú pensi en la possibilitat d’excloure a d’altres, per aquesta fórmula, tant si és
grata com si és ingrata la figura del senyor Rodríguez Ibarra, és una cosa gravíssima.
En el mateix sentit, diu que, pensar o seguir en aquesta línia de pensament ens
abocaria directament, no ja a la metàfora de la negra nit del franquisme, sinó
directament al feixisme, ja que significaria l’exclusió de la diferència. Diu que això és
molt greu i que no pot ser directament reduït a “coses de Juan Carlos”.
Diu que, malgrat que no prosperi la proposta de declarar-lo com a persona non grata,
vol que consti la reprovació, amb tota la fermesa, perquè així no es pot mantenir el
clima de diàleg, sinó que els el fan perdre, cosa que és greu.
El senyor Canongia i Gerona inicia el seu torn de rèplica dient que, malgrat que no
tenia intenció de tornar a intervenir en el debat, després d’haver sentit el míting del
senyor Fontdevila, no té més remei que fer-ho.
Li hauria agradat que el portaveu del GMERC s’hagués recordat de l’antic president de
partit, Heribert Barrera, quan feia certes declaracions, si cridava o no al diàleg, si era o
no excloent, o si rallava el feixisme; i no ha sentit, que Esquerra Republicana reprovés
ningú, ans al contrari, aquesta persona continua essent qui és i ben aplaudit.
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Diu que fa aquesta reflexió perquè considera que hi ha determinades coses que no es
poden dir en aquesta Sala de Plens, sobretot, quan es falta a la veritat, potser
inconscientment, i no ha dit que es diguin mentides, sinó que es falta a la veritat,
possiblement perquè no s’han sentit les versions originals, i quan arriben les versions
mediatitzades, hom escolta el que vol, i els talls de veu de vegades són bastant
significatius.
Manifesta que ha sentit les dues versions senceres del president del Partit dels
Socialistes de Catalunya, senyor Pascual Maragall, i en una d’elles, el senyor Maragall
diu que li semblava que el director del diari deia la veritat. Que ell sàpiga, ningú va
trucar al senyor Maragall demanant-li que rectifiqués i no ho va fer. Diu que algú va
muntar un “numeret mediàtic”, òbviament perquè interessava, evidentment per intentar
desgastar l’oposició, perquè està de moda fer oposició de l’oposició en aquest país, i
es va intentar muntar un “rifi-rafe”, però aquest senyor l’únic que va dir és que li
semblava bé que la policia fes la seva feina i que estava convençut que això era així
en aquest país, no només en aquest cas concret, sinó en general. Ho diu perquè cal
matisar les paraules.
Torna a repetir al senyor Fontdevila, perquè estigui tranquil, que no té cap
inconvenient en dir al senyor Rodríguez Ibarra que no es torni a presentar, però
tampoc creu que hagi de presentar la dimissió, perquè és un electe, i, per tant, els
electors ja decidiran; hi ha d’haver un cert respecte als electes, i distingir aquest cas
dels càrrecs de nominació.
Diu que a Espanya hi ha nacionalisme excloent, però a Catalunya també, i que en els
dos llocs hi ha gent a la que se li va la llengua, per tant, li agradaria que de tant en tant
es reprovessin aquests que ho fan a Catalunya.
El senyor Vives i Portell pren la paraula i diu que la seva primera intenció era no
intervenir en aquest debat, però, tenint en compte com s’ha desenvolupat la discussió,
li agradaria deixar constància d’un parell d’aspectes: creu que aquesta proposició és
molt important, perquè tots els partits que tenen representació a l'Ajuntament de
Manresa estan d’acord, com a mínim, en reprovar unes declaracions que, com ha dit el
senyor Fontdevila, es podrien titllar de feixistes, o inscrites en un àmbit del que
s’anomenava doctrinalment el feixisme.
Creu que això és molt més important que cap altra disquisició.
En aquest sentit, entén perfectament que els grups municipals tinguin visions diferents
i, de vegades, enfrontades, i que en moments determinats s’entri en aquest debat més
casolà (si se li permet l’expressió), però creu que potser s’hauria de posar l’accent en
això, evitant, quedar-se en un final de debat en què hi hagués una disputa sobre unes
percepcions o postures determinades o matisos que poden ser respectables, però que
podrien emboirar el fons de la proposta, més enllà del non grata, que pot ser important
o, com ha dit el senyor Fontdevila, essencial, tenint en compte que hi havia d’haver un
plantejament ferm.
En aquest sentit, el GMCiU opina que la fermesa no està renyida amb el diàleg i, fins i
tot, de vegades, a través del diàleg es pot arribar a convèncer algú dels seus errors,
com ha dit el senyor Canongia, qui s’ha ofert a acompanyar el senyor Rodríguez Ibarra
quan volgués.
Per tant, voldria introduir un final de debat recuperant el que hi havia al començament,
de consens sobre unes manifestacions i d’unes postures que uneixen els grups
municipals, com a mínim, en la defensa dels valors democràtics, que són els que els
han portat fins a aquesta Sala i els fan estar, si més no, representats en aquest
Consistori.
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El senyor Fontdevila i Subirana demana que es passi a la votació de la proposició, si
més no, els punts primer i tercer, en els que coincidiran tots.
Acaba el debat manifestant el seu convenciment que el senyor Canongia insistirà, si
ho ha fet fins ara, al senyor Rodríguez Ibarra, perquè s’aparti de la via política en
properes conteses.
Diu que no tenia la intenció d’entrar tant al detall sobre la qüestió del senyor Maragall,
sinó que només pretenia cridar l’atenció sobre la facilitat amb què de vegades els
catalans han de canviar de criteri.
Comenta que és positiu que se n’hagi pogut parlar en aquest Ple i demana disculpes si
ha ofès algú, però creu que és bo que s’hagi aclarit aquest tema amb la franquesa
amb què s’ha fet.
Manifesta, així mateix, que si es tornen a donar situacions en què sigui necessari
denunciar declaracions d’aquest calibre el senyor Canongia el tindrà al seu costat.
Sotmesos a votació els punts primer i tercer de la part resolutòria de la proposició,
s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents, pel que esdevenen en acord
plenari amb el contingut següent:
1. Reprovar les declaracions realitzades per Juan Carlos Rodríguez Ibarra el passat
27 de febrer.
2. Comunicar aquesta moció al Govern d’Extremadura i a tots els grups del Palament
de Catalunya.
Sotmès a votació el punt segon de la part resolutòria de la proposició, es rebutja per 3
vots afirmatius (GMERC) i 21 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 7 GMCiU i 2 GMPP).
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos
assumptes sobrevinguts que s'han presentat, que s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986,
l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

DONAR-SE PER ASSABENTAT EL PLE CORPORATIU I RATIFICAR EL
CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT EL 4 DE MARÇ DE 2003 ENTRE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL SENYOR PERE FARGAS I BARNAUS,
DIRIGIT A LA CESSIÓ DE L’ÚS DE PART D’UNA FINCA DE LA SEVA
PROPIETAT SITUADA A LA PARTIDA DE CORRONS, PER TAL DE DUR A
TERME UNA PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBUSTS I ESTABLIR-HI UN
LLIURE ACCÉS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, del 6
de març del 2003, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té interès en realitzar actuacions dirigides a la
recuperació d’ espais arbrats en el terme municipal, així com en la recuperació i millora
ambiental de la vall de la riera de Rajadell, catalogada segons el Pla General de Zona
de Reserva Ecològica, per fer d’aquest indret un espai de natura i d’esbarjo.
Atès que el Col·lectiu Ecologista l’Alzina - entitat inscrita al registre municipal d’entitats
amb el número 36/94 - va sol·licitar a aquest Ajuntament els permisos preceptius i la
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seva col·laboració en les tasques de preparació del terreny per efectuar una plantada
popular d’arbres pel dia 9 de març de 2003 en un espai ubicat a la riba esquerra de la
riera de Rajadell a uns sis-cents metres aigües avall del barri del Xup.
Atès que l’Ajuntament de Manresa i, en concret, la Regidoria de Medi Ambient, va
manifestar el seu interès en col·laborar en la plantada popular d’arbres i arbusts amb el
Col·lectiu Ecologista l’Alzina pel dia 9 de març de 2003.
Atès que l’acceptació d’aquesta col·laboració comporta, entre d’altres, el compromís
per part de l’Ajuntament de Manresa de realitzar l’acondicionament del terreny on
s’han de plantar 35 arbres i 20 arbusts ( excavació de 35 forats).
Atès que, en aquest sentit, en data 4 de març de 2003 es va subscriure un conveni de
col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el senyor Pere Fargas Barnaus, per mitjà
del qual el particular esmentat cedeix l’ús de part de la finca de la seva propietat (uns
3595 metres quadrats) situada a la partida dels Corrons, segons inscripció al Registre
de la Propietat de Manresa coma finca número 8024 del Tom 869, Llibre 222, Foli 229,
per tal que l’Ajuntament de Manresa hi pugui dur a terme la plantació d’arbres i arbusts
i establir-hi un lliure accés.
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Administració pot assumir
qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, no observant-se en
el conveni subscrit cap clàusula prejudicial per als interessos de l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
La Regidora Delegada de Medi Ambient, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control dels Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu i RATIFICAR el conveni de
col·laboració signat en data 4 de març de 2003, entre l’Ajuntament de Manresa i el
senyor Pere Fargas i Barnaus, dirigit a la cessió de l’ús de part d’una finca de la seva
propietat situada a la Partida dels Corrons, per tal de dur-hi a terme una plantació
d’arbres i arbusts i establir-hi un lliure accés.”
ACORDEN
Primer. El Sr. Fargas cedeix l’ús de la finca esmentada i grafiada en el plànol adjunt per tal que l’Ajuntament de
Manresa hi pugui dur a terme una plantació d’arbres, segons la descripció concreta i detallada que se’n fa en el
document adjunt, anomenat “Projecte de reforestació amb bosc de ribera vora la riera de Rajadell”. La cessió no
comporta despeses per cap de les parts, excepte les de plantació i manteniment que seran a càrrec de l’Ajuntament, tal
i com s’indica en els següents pactes. Els cedents no assumeixen cap responsabilitat sobre la interrupció de la cessió
si els terrenys fossin objecte en el futur d’expropiació total o parcial per part de l’administració competent.
Segon. L’Ajuntament de Manresa es compromet a efectuar la plantació d’arbres esmentada en el punt anterior i
relacionada en el Projecte a què s’ha fet referència, dintre del més de març de 2003, sense cap cost per als cedents, i a
deixar la finca en correctes condicions de seguretat i ornat públic.
Tercer. L’Ajuntament de Manresa es compromet al manteniment de les espècies plantades durant el termini de dos
anys per garantir-ne el seu adequat arrelament.
Quart. El Sr. Fargas es compromet a permetre l’accés lliure a la finca on es produirà la plantació mentre aquesta hi
subsisteixi.
Cinquè. l'Ajuntament de Manresa reconeix expressament que la plantació no altera ni qüestiona la propietat del sòl que
continua ostentant de forma inequívoca el Sr. Fargas.
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Sisè. El Sr. Fargas reconeix que la propietat dels arbres correspon a l'Ajuntament i es compromet que, si per qualsevol
causa o circumstància, es plantegés la necessitat de talar-ne algun o alguns, no ho faran sense el permís exprés de
l'Ajuntament, però que, d’obtenir-se aquest permís, podran quedar-se l’arbre/s talat/s.

La senyora Selga i Brunet exposa que el conveni que es proposa que ratifiqui el Ple
preveu que l’Ajuntament pugui accedir a un terreny de titularitat privada per realitzar
una plantada d’arbres, el futur dels quals vol garantir, per evitar que els propietaris els
tallin.
Explica que es tracta d’un terreny situat a la llera de la riera de Rajadell, que havia
estat ocupat per horts i barraques, que és privat i que no ha estat expropiat per
l’Ajuntament.
Afegeix que aquesta Administració es compromet al manteniment de la zona durant
dos anys.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.2

MODIFICAR EL PUNT 10 DEL DICTAMEN APROVAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ DEL 26 DE JULIOL, EN EL SENTIT D’AFEGIR LA
DESIGNACIÓ DEL SENYOR JOSEP CAMPRUBÍ I DUOCASTELLA COM A
REPRESENTANT MUNICIPAL A L’ASSEMBLEA GENERAL DE CAIXA
D’ESTALVIS DE MANRESA I LA DEL SENYOR JOAN CARLES CANONGIA
I GERONA, COM A REPRESENTANT MUNICIPAL A L’ASSEMBLEA
GENERAL DE LA CAIXA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 17 de març del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999,
va adoptar, entre d’altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el nombre àmbit
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d’integrar-se
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans.
Atès que per part de les entitats financeres Caixa Manresa i La Caixa s’ha posat de
manifest a aquest Ajuntament, que han iniciat els tràmits per a dur a terme, dins el
termini legalment establert, el procés de renovació parcial dels membres dels seus
òrgans de govern respectius.
Atès que per aquest motiu demanen a l'Ajuntament de Manresa el nomenament d’un
representant municipal per a l’Assemblea General de cadascuna de les entitats
esmentades.
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; 48, 56, 57 i
96 de la Llei 8/87, de 15 d’abril; 22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 31
a 42 del ROM i 23, 123 i següents del RD 2568/86, de 28 de novembre i demés
concordants.
És pel que aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent
ACORD
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Modificar el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió que va
tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, modificat per acord de 12 de febrer de 2001, i que
acordava la constitució dels grups municipals, nombre, àmbit material i integració de
les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la
designació dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents
fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en l’apartat que fa
referència a la designació de representants municipals a òrgans col.legiats d’entitats
privades, en el sentit d’afegir la designació següent:
REPRESENTANT MUNICIPAL A L’ASSEMBLEA GENERAL DE CAIXA D’ESTALVIS
DE MANRESA
Josep Camprubí i Duocastella
REPRESENTANT MUNICIPAL A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA CAIXA
Joan Carles Canongia i Gerona”
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i explica que aquest dictamen té la finalitat
de nomenar representants municipals a l’Assemblea General de les dues entitats
financeres Caixa de Manresa i La Caixa, que en aquest moment estan en procés de
renovació parcial dels membres dels seus òrgans de govern, i que han demanat
oficialment a l’Ajuntament el nomenament d’un representant municipal.
Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE MODIFICACIÓ DE L’EDIFICI DE LA CAIXA
ON ESTÀ SITUADA LA SALA D’EXPOSICIONS DE SANT DOMÈNEC.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Setmanes enrere es va fer públic que la Sala d’exposicions de Sant Domènec de
l’Edifici de La Caixa, passaria a ser un establiment comercial de cultura i d’oci.
S’ha sabut que és intenció d’aquest establiment fer als laterals de l’edifici, allà on hi ha
finestres, obertures de portes.
Com que es tracta d’un edifici protegit necessita una revisió especial dels
departaments urbanístics tant de l’Ajuntament com de la Generalitat.
DEMANEM
On es diu que allà on hi ha finestres abans eren obertures de portes?
Hi ha documentació gràfica per poder provar aquest extrem?
Quin procediment es pensa seguir i adoptar davant de la sol.licitud presentada?”
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El senyor García i Comas respon que no hi ha llicència d’obres concedida en aquest
moment per fer cap modificació, però sí hi ha una informació urbanística en sentit del
que hauria de fer el propietari o promotor d’aquesta activitat per poder modificar les
dues finestres que donen al carrer d’Àngel Guimerà, fent dues obertures per poder
accedir-hi des de la planta baixa.
Diu que per la informació que recorda de memòria, no era necessària la modificació
del Pla especial de protecció del patrimoni, sinó que s’havia de fer mitjançant un estudi
detallat que recordés la proposta de l’arquitecte quan va construir l’edifici, i aquest va
ser el tràmit que es va demanar.
Comenta que es tracta d’una informació urbanística i, per tant, la llicència no està
concedida, malgrat que en el seu moment ell va veure una foto en la que s’apreciaven
un parell d’obertures, però ho diu de memòria i no està massa segur de si és la realitat
o la virtualitat, perquè en aquest moment són bastant similars.
Diu que per a la propera Comissió d’Urbanisme farà un recull d’informació i es podrà
veure en quina situació està l’edifici i quines actuacions s’hi poden fer.
9.2

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE LA MANCA DE MESURES DE
SEGURETAT DE L’ALCALDE I D’UN REGIDOR QUAN VAN PUJAR EN UN
CISTELL EN RELACIÓ AMB L’ENDERROC DE BLOCS DE PISOS DEL
CARRER ARBONÉS.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Dies enrere es va procedir a començar l’enderroc de blocs de pisos del carrer
Arbonés de la ciutat.
Pel fet important per al desenvolupament de la zona, varen assistir entre d’altres,
l’alcalde i el regidor de rehabilitació. Ja sigui per a poder plasmar amb molta més força
i contundència l’acció rehabilitadora d’aquest Ajuntament, ja sigui per poder-se fer una
foto amb imatges televisives molt lluïdes, ambdós no dubtaren ni un moment en pujar
en una cistella per sobre dels vint metres d’alçada per fer veure amb un mall de
dimensions considerables, l’efecte demolidor i rehabilitador d’aquest consistori.
El cert és que no adoptaren en cap moment les mínimes mesures de seguretat que
una acció d’aquest tipus requereix, només portaren posat un casc, però no duien ni
cinturó de seguretat ni arnés col·locat, tal i com indica qualsevol manual de seguretat i
prevenció de riscos laborals.
És per això que els demanem que en futures intervencions tinguin a bé de donar
exemple amb els processos de seguretat i prevenció de riscos laborals com a màxims
responsables polítics de la ciutat i la comarca.”
L'alcalde respon que, més enllà del to irònic d’una part del prec, ha de donar la raó al
GMPP. Creu que, malgrat que estaven bastant segurs amb l’equipament de què
disposaven, a vint metres d’alçada, haurien d’haver anat amb arnès.
Diu, per tant, que en properes vegades no tornarà a passar.
Un cop tractats tots els assumptes i abans d’aixecar la sessió, l’alcalde expressa la
preocupació que creu que és comú a tots els presents, respecte als esdeveniments
que s’estan produint probablement en aquest moment o durant les properes vint-iquatre hores, i manifesta que, malgrat aquesta inquietud, que han expressat
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políticament tots els membres de la Corporació, espera que continuï imposant-se
l’esperança i que la paraula prevalgui finalment a les armes, l’odi i la violència.
Comenta que el dia d’avui és, si més no, preocupant.
Seguidament, aixeca la sessió, quan són les 21 hores i 45 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

69

