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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de juliol  de 
2006. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la 
sessió número 10 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer:    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Segona: Sra. Àngels Mas i Pintó 
Tercera: Sra. Núria Sensat i Borràs 
Quart: Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Cinquena:   Sra.  Aida Guillaumet i Cornet  
Sisè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
Setè: Sr. Alain Jordà i Pempelonne  
  
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres i García 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sr.  Francesc Caballo i Molina 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr.  Xavier Rubio Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr.  Miquel Àngel Martínez Conde 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra.   Carina Rius Díaz 
 
Secretari general  
 
Sr. Alfred Lacasa i Tribó 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
 

ABSENTS 

Sra. Imma Torra i Bitlloch 
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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 a tractar els 

assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 9 C ORRESPONENT 
AL DIA 19 DE JUNY DE 2006.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 19 de juny de 2006, que s'ha entregat als regidors i regidores, 
juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a 
formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta del dia 19 de juny de 2006  queda aprovada   per 
unanimitat dels 24 membres presents.  
 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVE RN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 21, 22, 23 I 24, 
CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 i 26 DE JUNY I 3 DE J ULIOL DE 2006,  
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’ AQUESTES 
SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS P OLÍTICS, 
EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL I ELS  
ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 21, 22, 23 I  24 corresponents als dies 12, 
19 i 26 de juny i 3 de juliol de 2006, 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, DEL LES RESOLUCIONS DE L’ ALCALDE 
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ D E COMPTE, 
EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE  2 D’ABRIL, I DELS 
ART. 42 I 104 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.  

 

 

a.1)   Personació en processos judicials 

2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  5076, DE 12 DE 
JUNY DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRA CIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 265/2006-E, INTERPOSAT 
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CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE DE DATA 22-02-06, 
DESESTIMATÒRIA D'UN RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 
LA RESOLUCIÓ DE L'ACALDE DE DATA 19-10-05, EL QUAL REQUERIA EL 
RESTABLIMENT DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA.  

 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la 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 265/2006-E 
interposat per SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.L., contra la resolució de 
l’Alcalde-President de data 22-02-06, la qual va desestimar el recurs de reposició 
interposat per l’actora contra la resolució de data 19-10-05, que la requeria com a 
promotora de les obres dutes a terme sense llicència municipal i consistents en la 
instal·lació de dues cartelleres publicitàries a la ronda exterior de Manresa, accés Polígon 
de Bufalvent (parcel·la c/ Edison, 2), per tal que procedís al restabliment de la realitat 
física alterada, mitjançant la retirada de les esmentades cartelleres, davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
  2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada 
al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades 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 (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada 
en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, 
directora de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
 4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
a.2) Prestació d'assistència jurídica 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  5185, DE 19 DE 

JUNY  DE 2006, SOBRE  PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍD ICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 652, 656 I 661, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 45/2006 

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

1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local 
amb el carnet professional número 652, 656 i 661, per tal de garantir-los la defensa 
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 2 de 
Manresa amb el número de judici de faltes 45/2006, i amb l’objecte de ser part en el 
procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 19 de desembre 
de 2005 per uns fets esdevinguts el mateix dia, al carrer Maurici Serrahima de 
Manresa, consistents en resistència, desobediència insults i amenaces als agents de 
l’autoritat i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa 
l’article 41 LPL.  
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 2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 652, 656 i 661, en el judici de faltes 
45/2006. 
 
 3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  5186 DE 19 DE 

JUNY DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDIC A ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 645, 590, 656 I 648 , EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 732/2005 

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

1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local 
amb el carnet professional número 645, 590, 656 i 648, per tal de garantir-los la 
defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 2 de 
Manresa amb el número de judici de faltes 732/2005, i amb l’objecte de ser part en el 
procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 16 de novembre 
de 2005 per uns fets esdevinguts el mateix dia, a la carretera de Vic de Manresa, 
consistents en atemptat als agents de l’autoritat i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
  2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 

Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 645, 590, 656 i 648, en el judici de faltes 
732/2005. 
 
 3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
b) SERVEIS FINANCERS 
 
2.6  DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 5074, DE 12 DE 

JUNY DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MOD IFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 8/2006, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL V IGENT. 

 

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

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2006, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 30.000,00 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2006, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2006. 
 
PRESSUPOST 2006     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2006   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de  

l'expedient de modificació de crèdits número 08/2006 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 24.683.537,00  personal ..............……………. 27.015.343,43 

     

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

directes ..............….………….. 3.870.000,00  béns corrents i serveis ………. 20.971.221,98 

     

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

tres ingressos ........………..…. 33.663.615,78  nanceres ...........……………... 1.802.531,00 

     

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

cies ...............…..…………….. 21.356.467,65  cies ..................……………… 6.185.806,13 

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 397.600,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 1.928.567,00  reals .................……………… 54.819.684,54 

     

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

cies de capital ……..……........ 5.926.537,20  cies de capital .......………….. 5.808.987,80 

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 17.250.352,70  financers .............……………. 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 13.210.137,00  financers .............……………. 5.677.067,45 

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 122.286.814,33  T  O  T  A  L  ........…………… 122.286.814,33 

     

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

 
 



 6

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

422.1.226 Ensenyament bàsic.- Despeses diverses. 85.000,00 2.110,00   87.110,00 Consignació insuficient 

422.6.489 Ensenyament secundari.- Altres transferències. 7.960,00   835,00 7.125,00 Consignació sobrant 

422.9.489 Llars d'Infants.- Altres transferències 2.000,00   1.275,00 725,00 Consignació sobrant 

313.1.226 Acció Social.- Benestar social.- Despeses diverses 12.824,00 8.000,00   20.824,00 Consignació insuficient 

313.1.227.01 Acció Social.- Benestar social.- Seguretat. 30.000,00   8.000,00 22.000,00 Consignació sobrant 

121.0.625 Administració General.- Mobiliari i estris 11.500,00 4.500,00   16.000,00 Consignació insuficient 

121.0.120 Administració General.- Retribucions bàsiques. 1.180.459,00   4.500,00 1.175.959,00 Consignació sobrant 

463.8.489 Programa de la gent gran.- Altres transferències. 10.000,00   5.813,00 4.187,00 Consignació sobrant 

463.8.226 Programa de la gent gran.-Despeses diverses. 22.300,00 5.813,00   28.113,00 Consignació insuficient 

222.0.120 Seguretat.- Retribucions bàsiques 1.170.365,00   8.000,00 1.162.365,00 Consignació sobrant 

222.0.121 Seguretat.- Retribucions complementàries. 2.005.026,00   1.900,00 2.003.126,00 Consignació sobrant 

422.2.130 Ensenyam.bàsic.-Menjadors escolars.- Laboral fixe 127.901,00 8.000,00   135.901,00 Consignació insuficient 

451.1.130 Biblioteques i Arxius.- Laboral fixe 47.664,00 30.000,00   77.664,00 Consignació insuficient 

452.1.130 Instal.lacions esportives.- Laboral fixe 293.865,00 30.000,00   323.865,00 Consignació insuficient 

451.1.131 Biblioteques i Arxius.- Laboral eventual. 38.835,00   30.000,00 8.835,00 Consignació sobrant 

452.1.131 Instal.lacions esportives.- Laboral eventual. 120.745,00   30.000,00 90.745,00 Consignació sobrant 

463.0.151 Drets de Ciutadania.- Gratificacions 1.640,00 1.900,00   3.540,00 Consignació insuficient 

453.0.130 Museus .- Laboral fixe 115.901,00   11.000,00 104.901,00 Consignació sobrant 

453.0.131 Museus .- Laboral eventual. 100,00 11.000,00   11.100,00 Consignació insuficient 

721.0.226.10 Desenvolupament empresarial.- Projecció exterior. 30.000,00   24.000,00 6.000,00 Consignació sobrant 

111.0.226 Organs de Govern.- Regidories.- Despeses diverses 170.300,51 24.000,00   194.300,51 Consignació insuficient 

       

       

   125.323,00 125.323,00   

 
 
C)  ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  5273, DE 23 DE 

JUNY DE 2006, QUE RESOL FORMULAR LES CONSIDERACIONS  I 
AL·LEGACIONS A L’ESTUDI DE VIABILITAT "MILLORA GENE RAL. 
DESDOBLAMENT DE L'EIX TRANSVERSAL. CARRETERA     C- 25, PK 
82+800 AL 236+000. TRAM: CERVERA-CALDES DE MALAVELL A, APROVAT 
INICIALMENT PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES E N DATA 16 
DE MAIG DE 2006. 

 

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

Primer.-  FORMULAR les consideracions i al·legacions a l’Estudi de viabilitat “Millora 
general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25, PK 82+800 al 236+000. 
Tram: Cervera-Caldes de Malavella, aprovat inicialment per la Direcció General de 
Carreteres en data 16 de maig de 2006, en la forma proposada pels serveis tècnics 
d’Urbanisme (informe de 15 de juny de 2006), de conformitat amb l’article 18 quàter de 
la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, modificada per la Llei 6/2005, de 2 de 
juny. 
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Segon.-  DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió 
que tingui lloc. 
 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. . 5758, DE 10 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ A LA  
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS  
DESTINADES A LES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES A LA LLEI DE BARRIS 
CORRESPONENT A L’ANY 2006, AMB LA PRESENTACIÓ DEL P ROJECTE 
DINAMO. 

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

1. Aprovar la inclusió a la convocatòria pública de sol·licituds de subvencions 
destinades a les accions complementàries a la Llei de Barris corresponent a 
l’any 2006, amb un pressupost total de 789.477,00 €€, amb la presentació del 
projecte Dinamo. 

 
2. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya) una 

subvenció de 740.752,97€ per portar a terme l’esmentat projecte objecte de 
sol·licitud. 

 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  5790, DE 6 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE FORMULACIÓ DE CONSIDERACIONS I 
AL.LEGACIONS A L’ESTUDI DE VIABILITAT “MILLORA GENE RAL. 
CONDICIONAMENT . CARRERETES C-15 I C-37 . TRAM: VIL ANOVA I LA 
GELTRÚ – VILAFRANCA DEL PENEDÉS – IGUALADA-MANRESA.  

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

Primer.-  FORMULAR les consideracions i al·legacions a l’Estudi de viabilitat “Millora 
general. Condicionament. Carreteres C-15 i C-37. Tram: Vilanova i la Geltrú – 
Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa, aprovat tècnicament per la Direcció 
General de Carreteres en data 29 de maig de 2006, d’acord amb el document adjunt, 
de data 6 de juliol de 2006, de conformitat amb l’article 18 quàter de la Llei 7/1993, de 
30 de setembre, de carreteres, modificada per la Llei 6/2005, de 2 de juny. 
 
Segon.-  DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió 
que tingui lloc. 

 

 

2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 5791, DE 10 DE 
JULIOL DE 2006, SOBRE FORMULACIÓ D’AL.LEGACIONS I 
SUGGERIMENTS A “ L’AVANTPROJECTE DEL PLA TERRITORIA L PARCIAL 
DE LES COMARQUES CENTRALS”:  

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

Primer.-  FORMULAR les al·legacions i suggeriments a “l’Avantprojecte del Pla 
Territorial parcial de les Comarques Centrals” en la forma proposada pels serveis 
tècnics d’Urbanisme (informe de 10 de juliol de 2006). 
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Segon.-  DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió 
que tingui lloc. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que des del GMPPC es voldria conèixer més a fons el 

contingut del decret que es tracta en el punt 2.8 de l'ordre del dia  i que fa referència a la 

presentació del projecte Dinamo i a la sol·licitud d'una subvenció de 740.752.97 €.  

 
El senyor Rubio i Cano  agraeix l'interès del senyor Javaloyes pel projecte Dinamo. El 

projecte Dinamo s'emmarca en una iniciativa del Departament de Treball i Indústria de la 

Generalitat, el qual ha ofert, als primers 13 projectes que van entrar a la primera 

convocatòria de la Llei de Barris, entre els quals s'hi troba Manresa, la possibilitat de 

presentar-se a una subvenció per a executar accions de polítiques actives d'ocupació,  

orientades a aquells barris que són objecte de la Llei de foment de barris, i que  en el cas 

de Manresa seria el nucli antic. 

 

El projecte s'anomena Dispositiu d'Inserció per la Motivació Ocupacional pel Nucli Antic 

(DINAMO) i pretén desplegar un seguit de  polítiques actives, com són la  formació 

ocupacional, els plans d'ocupació i les cases d'oficis, per mitjà de les quals es pugui  

millorar l'ocupabilitat i, per tant, l'ocupació de persones residents al nucli antic, que 

estiguin en les borses del Servei Local d'Ocupació o que s'hi puguin apuntar durant els 

mesos que duri el programa . Les esmentades accions es portaran a terme per mitjà 

d'una oficina pròpia i d'un  dispositiu d'orientació, inserció i formació,    

 

El programa intentarà portar a terme  una atenció individualitzada i de tutoria d'unes 300 

a 400 persones, que estiguin en situació d'atur o inactives. Els col·lectius prioritaris seran 

el femení, el qual té una major taxa de desocupació o d'inactivitat. Per tant, dones amb 

càrregues familiars, dones majors de 45 anys; homes, fonamentalment, aturats de llarga 

durada i d'edats avançades. Així mateix, joves, tant nois com noies que hagin abandonat 

la formació, i també aquelles persones nouvingudes que tinguin papers, i que puguin 

entrar en les polítiques actives d'ocupació.  

 

La formació ocupacional estarà orientada a tres grans àmbits: ofici de paleta, de 

lampisteria i serveis de proximitat. Es combinarà aquesta formació ocupacional amb uns 

plans d'ocupació, per tant, amb contractes per part de l'administració, amb obres i serveis 

d'interès pel municipi que responguin als tres perfils esmentats: feines de paleta, 

d'instal·lacions o d'atenció a les persones. L'atenció a les persones es farà de forma 

concertada amb els Serveis socials de l'Ajuntament, anant a treballar o bé amb la 

Fundació Sociosanitària de Manresa o bé amb aquelles persones que mitjançant 

l'assistència domiciliària,  l'Ajuntament ja hi té contacte. 

 

El projecte també preveu realitzar dos mòduls d'una casa d'oficis orientat per joves, de 16 

a 24 anys, s'intentarà que sigui de 18 a 24 anys, en dos àmbits: el de pintura i el de 

reutlització i, per tant, reparació d'ordinadors, ja que un dels vessants prioritaris de les 

polítiques actives orientades a joves és la qüestió de "noves tecnologies". 
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El projecte, en principi, durarà nou mesos, però la voluntat del Departament de Treball és 

realitzar-lo durant tots els anys que duri el projecte de Pla de barris i, per tant, a  

Manresa, es portaria a terme de manera previsible fins el 2008, i possiblement també fins 

el 2009. 

 

L'acollida que ha fet el Departament de Treball ha estat molt favorable ja que s'ha sabut 

donar un contingut transversal a les polítiques actives i, s'hagués hagut de resoldre el 

divendres dia 14 i s'hauria pogut portar un sobrevingut amb la minuta del conveni a la 

present sessió. No ha estat possible perquè el Departament de Treball no va resoldre, 

però si que es dóna compte de la sol·licitud  que s'ha efectuat i del projecte que es preveu 

implantar.  
 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1.1 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE PRESIDENT , DE 28 D’ABRIL DE 

2006, SOBRE PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABI LITAT 
PATRIMONIAL AL MINISTERI DE JUSTÍCIA, PER L’ANORMAL  
FUNCIONAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 9 de juny de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 
"Fets 
  

1. El dia 28 d’abril  de 2006,  per resolució de l’Alcalde-President, es va  aprovar la 
presentació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial al Ministeri de 
Justícia per anormal funcionament de l’administració de justícia, per la demora  
injustificada en el pagament de les costes processals corresponents al recurs 
de cassació interposat davant el Tribunal Suprem per Javier de Puig March 
contra la sentència núm. 524 dictada en data 9 de juny de 1998 per la secció 
primera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
Fonaments de dret  

 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i 
drets, així com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

 
2. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 

règim local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de 
les accions judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya.  
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3. L’art. 121 de la Constitució Espanyola estableix que els danys causats pel 
funcionament anormal de l’Administració de justícia donaran dret a una 
indemnització a càrrec de l’Estat. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 292.1 
de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, tot i que n’exclou els 
casos de força major. 

 
4. L’art. 292.2 de la mateixa llei orgànica estableix que per tal que el dany sigui 

indemnitzable, ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en 
relació a una persona o grup de persones, requisits que es donen en aquest 
cas. 

 
5. El Consell General del Poder Judicial, en emetre els seus informes preceptius,  

així mateix, s’ha manifestat reiteradament en relació al fet que els retards 
injustificats en els tràmits que composen els diferents processos judicials 
consititueixen un exemple típic de “funcionament anormal” de l’administració de 
justícia (Informe del CGPJ – exp. Responsabilitat patrimonial de l’Estat 82/02, 
corresponent a la Resolució del Secretari d’Estado de Justícia de 30-12-2003; 
Cas J. Valls Figueredo –Ajuntament de Manresa). 

 
6. L’art. 292.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que la petició 

indemnitzatòria dirigida al Ministeri de Justícia es tramitarà d’acord amb les 
normes reguladores de la responsabilitat patrimonial de l’Estat que són, per un 
cantó, la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim general de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i, per altre, el 
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. 
 
El lletrat, Cap de la Secció de Serveis Jurídics, va emetre l’informe preceptiu 

previst a l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local,  en sentit favorable a l’aprovació de la 
presentació d’una sol.licitud d’indemnització per responsabilitat patrimonial per 
l’anormal funcionament de l’administració de justícia per la demora en el pagament de 
les esmentades costes en l’expedient de referència, per considerar que és convenient 
per a la defensa dels interessos municipals.  

 
L’Alcalde-President en funcions, previ informe de la comissió informativa i de 

control de la Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els 
següents 
 
 
ACORDS: 
 

RATIFICAR la resolució dictada el dia 28 d’abril de  2006, per l’Alcalde-
President, aprovant la presentació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial al 
Ministeri de Justícia per anormal funcionament de l’administració de justícia, per la 
demora  injustificada en el pagament de les costes processals corresponents al recurs 
de cassació interposat davant el Tribunal Suprem per Javier de Puig March contra la 
sentència núm. 524 dictada en data 9 de juny de 1998 per la secció primera de la Sala 
del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.1.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ  ENTRE AIGÜES 
DE MANRESA,   SA , LA JUNTA DE LA SÈQUIA I L’AJUNTA MENT DE 
MANRESA PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PARC DE CAN FONT I AUTO RITZAR LA 
MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 7 de juliol  de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
“Atès  que l’Ajuntament de Manresa és titular de ple domini de la finca identificada amb 
la denominació de “Can Font de la Serra”, amb una superfície total de 42.629 m2, la 
qual inclou una masia i una capella amb una superfície construïda de 1.335 m2  
 
Atès que, en data 14 de desembre de 2001, l’Ajuntament de Manresa i Aigües de 
Manresa, SA van subscriure un conveni de col·laboració amb l’objecte d’establir, en 
relació als projectes de “Rehabilitació de la Masia de Can Font com a centre 
d’interpretació de l’aigua” i d’”Urbanització del Parc de Can Font”, el seu règim de 
finançament i d’execució, així com la posterior gestió i manteniment d’ambdós 
equipaments. 
 
Atès que, està finalitzant un programa de l’Escola Taller aprovat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), gestionat per l’Ajuntament de Manresa, anomenat de “Can Font”, 
que té per objecte l’execució de treballs de rehabilitació de la Masia de Can Font de la 
Serra i els d’urbanització del Parc del sector.  

Atès que, per altra banda, Aigües de Manresa, SA, donant compliment al conveni 
signat a 14 de desembre de 2001, està portant a terme les obres de rehabilitació de la 
Masia de Can Font per a ser destinada a Centre de l’Aigua. 

Atès que, per a una correcta finalització de les obres de rehabilitació de la Masia de 
Can Font, esdevé necessària la redacció d’un modificat de projecte que adapti la 
intervenció als condicionants que suposa la destinació de l’edificació com a Centre de 
l’Aigua. 

Atès que l’Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa, SA, conjuntament amb la 
Junta de la Sèquia de Manresa, altres administracions – Diputació de Barcelona i 
municipis de la comarca - i diverses entitats i empreses privades, promouen el projecte 
“Parc Patrimonial de la Sèquia”, que té per objecte la rehabilitació integral de la Sèquia 
de Manresa i la seva recuperació com a espai natural vertebrador del territori, i atès 
que interessa a la Junta de la Sèquia de Manresa, com a entitat responsable de la 
gestió de totes les actuacions que configuren l’anomenat “Parc Patrimonial de la 
Sèquia”, contribuir a la execució de les obres de millora del Parc de Can Font de la 
Serra com a un dels elements constituents del Parc Patrimonial de la Sèquia dins el 
terme de Manresa.  

Atès que, per tal de dur a terme aquestes actuacions, l’Ajuntament de Manresa, 
Aigües de Manresa, SA i la Junta de la Sèquia tenen la voluntat de signar un conveni 
de col·laboració per tal d’establir el règim de finançament i execució de la segona fase 
del projecte d’Urbanització del Parc de Can Font i del modificat del projecte de 
Rehabilitació de la Masia de Can Font per a destinar-lo a Centre de l’Aigua, així com 
de la posterior gestió i manteniment d’ambdós equipaments.  

Atès que la part d’obra pendent d’execució corresponent a la segona fase del projecte 
d’Urbanització del Parc de Can Font és de 339.293,25 EUR, i atès que la part d’obra 
pendent d’execució corresponent al modificat del projecte de Rehabilitació de la Masia 
de Can Font té un import de 483.885,31 EUR.  
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Atès que, a tal efecte, l’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’aportar al projecte un 
total de 570.000 EUR, distribuïts en tres anualitats de la següent manera: 

 
2006:  240.000,00 EUR 
2007:  165.000,00 EUR 
2008 : 165.000,00 EUR 

Atès que l’execució del projecte reuneix les condicions per a poder autoritzar la 
modalitat de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, de 20 d’abril.Atès que de conformitat 
amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 84.1 del 
reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot acordar l’ampliació 
dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a l’apartat 3 de l’article 
174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat.  

Atès que al pressupost municipal vigent existeix la partida 511.0.741, amb consignació 
i finançament suficient per atendre la inversió que es proposa realitzar, tenint en 
compte la despesa plurianual a autoritzar. 

Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  

Per tot això, aquesta Alcaldia  Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels acords següents:  

 

ACORDS 

Primer.-  Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar entre Aigües de 
Manresa, SA, la Junta de la Sèquia i l’Ajuntament de Manresa per al finançament i 
execució de la segona fase del projecte d’Urbanització del Parc de Can Font i del 
modificat del projecte de Rehabilitació de la Masia de Can Font per a destinar-lo a 
Centre de l’Aigua, així com de la posterior gestió i manteniment d’ambdós 
equipaments.  

Segon.-  Facultar a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

Tercer.-  Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a per al finançament i 
execució de la segona fase del projecte d’Urbanització del Parc de Can Font i del 
modificat del projecte de Rehabilitació de la Masia de Can Font per a destinar-lo a 
Centre de l’Aigua, així com de la posterior gestió i manteniment d’ambdós 
equipaments., amb una aportació total per part de l’Ajuntament de Manresa de 
570.000 EUR. 

Quart.-    Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals:  

 

EXERCICI ANUALITAT (EUR) 

2006 240.000 

2007 165.000 

2008 165.000 

TOTAL 570.000 
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L’aportació de l’anualitat del 2006 romandrà condicionada a que sigui efectiu 
l’expedient de modificació de crèdits que suplementa la partida 511.0.741 del 
pressupost municipal vigent.” 
 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que el conveni té l'objectiu de continuar amb la 

rehabilitació del parc de Can Font. És tracta de la segona fase. La primera fase s'ha 

acabat recentment. La segona fase consta de dos apartats: en primer lloc, la urbanització 

del parc de Can Font, el qual té un import previ de 340.000€; i en segon lloc, la 

rehabilitació de la masia de Can Font, que té un import de 483.885€. En total 823.000€. 

 

De la quantitat esmentada l'Ajuntament es compromet a aportar-ne 570.000€ amb les 

anualitats que consten en el dictamen.  

 

El conveni també inclou la cessió d'ús de l'edifici de la masia de Can Font a Aigües de 

Manresa, per destinar-lo a ser el Centre de l'Aigua  per un termini de vint-i-cinc anys. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ  
 
3.2.1 AUTORITZAR AL SENYOR PERE FORADADA MARTÍN A 

COMPATIBILITZAR L’ACTIVITAT PRIVADA DE TÈCNIC REDAC TOR I 
DIRECTOR D’OBRES D’UNA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT, AMB LA 
QUE DESENVOLUPA COM A FUNCIONARI DE CARRERA D’AQUES T 
AJUNTAMENT.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 6 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Vista la declaració d’activitats efectuada en data 5 de juny de 2006 pel senyor Pere 
Foradada Martín, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Tècnic de grau mitjà-
Arquitecte Tècnic adscrit al l’Àrea de Serveis del Territori per mitjà de la qual demana 
la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat consistent en l’autorització per tal 
de poder exercir de tècnic redactor i director en les obres de rehabilitació de la finca de 
la seva propietat, situada al carrer de Santa Clara número 40. 
 
Atès que el senyor Foradada ha acreditat  la propietat de la finca a rehabilitar. 
 
Atès que l’activitat per a la qual es demana la compatibilitat no deriva de cap relació 
laboral ni de prestació de serveis i té una dedicació ocasional. 
 
Vist el que disposa el paràgraf segon de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre i l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció 
dels següents 
 
 
ACORDS 
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Primer.- Autoritzar al senyor Pere Foradada Martín la compatibilitat de l’activitat 
privada consistent en l'exercici de tècnic redactor i director de les obres de rehabilitació 
de la finca de la seva propietat, situada al carrer Santa Clara, 40 de Manresa, amb la 
que desenvolupa com a funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Tècnic de grau 
mitjà, adscrit a l’Àrea de Serveis del Territori, per tractar-se d’una activitat no derivada 
d’una relació de treball o de prestació de serveis i amb una dedicació ocasional. 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en el supòsits següents: 
 

� si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 
en comprometés la seva imparcialitat i independència. 

� si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec. 

� si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
Tercer.- El senyor Pere Forada Martín està obligat a posar en coneixement d’aquest 
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada." 
 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 
abstencions  (7 GMCiU I 2 GMPPC), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 

 
 
3.2.2 MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D’ AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L’ANY 2006.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 6 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació Municipal en data  20 de gener de 2003 va acordar la creació 
de diferents places de personal laboral  per tal de poder dur a terme processos de 
promoció interna  necessaris per adequar les funcions desenvolupades per diferent 
personal a les que realitzaven, d’acord amb l’estudi que es va fer a tal efecte i que es 
va acordar amb la representació del personal. 
 
L’esmentat acord prèvia que la creació de places no suposava un increment de 
plantilla i que un cop realitzats el corresponents processos de selecció les places 
d’origen quedarien extingides. 
 
Per tal d’ajustar la plantilla a la realitat atès que ja han finalitzat el processos de 
requalificació que afectaven al personal laboral i per tal de que no existeixi duplicitat de 
places en la Plantilla de personal laboral, cal procedir a l’amortització de les places que 
han quedat vacants per haver assolit els seus ocupants una plaça de superior 
categoria professional. 
 
Atès que igualment, existeixen a la Plantilla de personal laboral places vacants que 
han estat creades a la plantilla de personal funcionari. 
 
L’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós en matèria de Règim Local i l’art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
disposen que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost 
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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 laboral d’aquest Ajuntament per a l’any 2006 en el 
sentit d’amortitzar les places vacants que tot seguit s’indiquen: 

 

3. PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR  
 

1 Encarregat/ada 
2 Tècnic/a Especialista 

 
4. PERSONAL D’OFICIS 
 

3 Informador/a 
 

2.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

3.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya." 

 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 
abstencions  (7 GMCiU I 2 GMPPC), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 

 
 
3.3 REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
3.3.1 APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT MUNICIPAL RE GULADOR DEL 

SERVEI D'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE MOT OR EN 
ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE L MUNICIPI 
DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, de 
10 de juny de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents de fet 
 

La Cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil va proposar la modificació del Reglament municipal regulador del servei 
d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de 
la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, tenint en compte la 
necessitat d’adequar-la a la normativa vigent sobre trànsit i al Plec de Condicions 
regulador d’aquest servei.  

 



 16

Per resolució de l’alcalde del dia 22 de juny de 2006, es va aprovar la formació i 
designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte 
del nou Reglament municipal regulador del servei d’estacionament controlat de 
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de 
Manresa, sota control horari limitat. 

 
La comissió redactora va aprovar el dia 7 de juliol de 2006 el text definitiu del 

projecte del Reglament municipal regulador del servei d’estacionament controlat de 
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de 
Manresa, sota control horari limitat, i que consta de 13 articles, 1 disposició derogatòria 
i 1 disposició final. 
 
Fonaments de dret 
 
 L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució 
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat 
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 
 
 En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
 El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
 La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta 
també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós 
de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 
   

El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant 
l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentat reglament. 
 

 És per això que el Regidor delegat de Seguretat Ciutadana, amb l’informe previ 
de la Comissió informativa i de control de presidència i serveis centrals, proposa que el 
ple de la Corporació adopti els següents 

 
ACORDS: 
 

Primer . APROVAR INICIALMENT el Reglament municipal regulador del servei 
d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de 
la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, segons el text que 
s’adjunta a aquest dictamen, i que consta de 13 articles, 1 disposició derogatòria i 1 
disposició final. 
 

Segon . SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, 
a comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del Reglament 
aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. 
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Tercer .  DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas 
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya." 
 
 

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT 
CONTROLAT  DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, SOTA 
CONTROL HORARI LIMITAT. 

 
 
CAPÍTOL I 
 
Disposicions Generals 
 
Article 1.-   L’objecte d’aquest Reglament és la regulació del Servei d’Estacionament 
Controlat de Vehicles de Motor en zones especials i determinades de la via pública del 
municipi de Manresa, sota control horari limitat.  
 
Article 2.-  
 
2.1. Les zones especials i determinades de la via pública de Manresa que 
constitueixen l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, seran les que s’aprovin pel Ple 
de la Corporació, i formaran part del Plec de Clàusules d’Explotació que regularà la 
concessió administrativa del Servei. 
 
2.2. Les zones d’estacionament controlat estaran senyalitzades amb indicadors 
verticals i delimitades amb senyalització horitzontal de color blau. Es denominaran 
zones blaves.  
 
2.3. La senyalització vertical comprendrà els senyals d’avís d’entrada, de fi de zona 
d’estacionament controlat i de situació i ubicació dels expenedors. 
  
 
CAPÍTOL II 
 
Gestió i Funcionament del Servei 
 
Article 3.  
 
La gestió del servei es realitzarà de forma indirecta, sota la formula de la concessió 
administrativa que es regirà pel corresponent Plec de Clàusules administratives. 
 
Article 4. 
 
Article 4.1. Tots els usuaris del servei, immediatament després de l’estacionament en 
alguna de les zones blaves, s’hauran de proveir del corresponent tiquet,  indicador de 
l’hora màxima d’estacionament, previ pagament de la tarifa corresponent, i seguint les 
instruccions d’ús indicades a les màquines expenedores. 
Article 4.2.Les màquines expenedores hauran de permetre efectuar el pagament 
mitjançant el tipus de moneda en curs especificada a les màquines o utilitzant targetes 
de crèdit. 
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Article 5. 
 
5.1.L’Usuari haurà de col·locar el tiquet dintre del vehicle, en un lloc visible del 
parabrisa davanter, de forma que es pugui llegir la part davantera del tiquet des de 
l’exterior del vehicle. 
 
5.2. Esgotat el temps màxim d’estacionament permès s’haurà de retirar el vehicle per 
tal de no incórrer en infracció d’aquest Reglament, i no es podrà estacionar el mateix 
vehicle en un altre espai d’estacionament per temps limitat que estigui situat al mateix 
carrer que aquella que ocupava anteriorment.   
 
Article 6. 
 
6.1. El servei es prestarà únicament els dies feiners, inclosos els dissabtes, des de les 
9 a les 13.30 hores i de les 16 a les 20 hores. 
 
6.2. El període màxim que podrà romandre un vehicle estacionat a cada plaça serà de 
dues hores.  
 
6.3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament regulats als 
apartats anteriors, podran ser modificats per acord del Ple de la Corporació.  
 
 
Article 7. 
 
Les tarifes que els usuaris hauran de satisfer per la utilització del servei, així com pel 
tiquet d’anul·lació de denúncia, seran les fixades en cada moment pel Ple de la 
Corporació. 
 
Article 8.  
 
Estaran exempts de l’obtenció i pagament del tiquet: 
 

a) Els vehicles en prestació de servei de Policia, extinció d’incendis, protecció civil 
i assistència sanitària. 

b) Els vehicles que traslladin a persones amb mobilitat reduïda i que tinguin 
col·locat en lloc visible la corresponent targeta d’aparcament. 

c) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat de qualsevol 
Administració Pública o els seus organismes autònoms, sempre que estiguin 
destinats directament i exclusivament a la prestació de serveis públics de la 
seva competència, mentre els estiguin realitzant, pel període de temps que 
durin els serveis.   

 
CAPÍTOL III 
 
Règim sancionador 
 
Article 9. 
 
Constitueixen infracció les següents actuacions: 
 

a) Estacionar el vehicle sense la prèvia obtenció del tiquet, verificada pel fet de no 
estar a l’interior del vehicle. 

b) Estacionar el vehicle amb el tiquet defectuosament col·locat de tal forma que 
no sigui visible el seu contingut des de l’exterior del vehicle. 
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c) Estacionar el vehicle i sobrepassar fins a trenta minuts el temps assenyalat en 
el tiquet. 

d) Estacionar el vehicle i sobrepassar entre trenta-un i seixanta minuts el temps 
assenyalat en el tiquet. 

e) Estacionar el vehicle i sobrepassar entre seixanta-un i cent vuitanta minuts el 
temps assenyalat en el tiquet. 

f) Estacionar el vehicle i sobrepassar més de  cent vuitanta minuts el temps 
assenyalat en el tiquet. 

g) Ocupar més d’una plaça d’estacionament. 
 
Article 10. 
 
Les denúncies per excedir del temps indicat en el  tiquet, es podran anul·lar, mitjançant 
l’obtenció del corresponent tiquet d’anul·lació a la màquina expenedora. S’haurà de 
dipositar el comprovant i la denúncia a la bústia incorporada a la mateixa màquina 
expenedora. 
 
Article 11. 
 
Les infraccions seran denunciades pels agents de l’autoritat encarregats de la 
vigilància del trànsit. El personal adscrit a la prestació del Servei podrà avisar respecte 
la comissió de les infraccions contingudes a l’article 9 d’aquest reglament, traslladant 
aquests avisos davant l’autoritat municipal en matèria de trànsit per l’inici del 
corresponent procediment sancionador. 
 
Article 12. 
 
Les infraccions assenyalades a l’article 9 d’aquest reglament es sancionaran amb els 
imports que s’indiquen a continuació: 
 

� Infraccions als apartats  a) i b), f) i g): 60€. 
� Infraccions a l’apartat c): 20€. 
� Infraccions a l’apartat d): 30€. 
� Infraccions a l’apartat e): 40€.  

 
 
Article 13.  
 
13. 1.L’Ajuntament pot retirar el vehicle de les zones blaves i traslladar-lo a un dipòsit 
municipal quan el vehicle estigui estacionat en alguna d’aquestes zones sense 
col·locar el distintiu, quan aquest no sigui visible, o quan es superi el doble del temps 
abonat. 
 
13.2. Les despeses pel trasllat i permanència en el dipòsit seran a càrrec del titular del 
vehicle. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Es deroga el Reglament Municipal regulador del servei d'estacionament controlat de 
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de 
Manresa, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió del dia 16 
d’octubre de 1995 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 267 de 
8 de novembre de 1995. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop l’ajuntament l’hagi aprovada definitivament 
i, d’acord amb l’art. 70.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, s’hagi 
publicat el seu text complet al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el 
termini previst a l’art. 65.2 de la mateixa llei. 
 
 
 
El senyor Caballo i Molina diu que el reglament que es presenta no té gaires 

diferències amb el que el precedeix, que era de l'any 1995. Per una banda, es 

simplifica el text de l'anterior, i  per l'altra, l'adapta a la realitat actual.  

 

Es va considerar que calia simplificar el contingut del reglament precedent i que les 

parts implicades sentissin el reglament  com a seu. 

 

L'objectiu del dictamen es millorar la mobilitat a la ciutat. Manresa, s'ha convertit des 

de fa temps en un pol comercial força atractiu. Cada dia té més vehicles foranis i es va 

incrementant el nombre d'habitants. Per compensar aquest creixement de la ciutat hi 

ha hagut un increment en la dotació dels agents de la policia local. No obstant això, 

cada vegada resulta més difícil portar amb racionalitat i amb coherència la regulació de 

la zona blava. En carrers com el Guimerà, la carretera Cardona i la carretera de Vic, 

seria mínimament suficient si es portés el control de la zona blava i es fes un ús de la 

zona blava amb certa coherència.  

 

Fins ara els controladors de la zona blava, quan un vehicle havia estacionat més del 

temps permès, posaven un avís de presumpta infracció, que no esdevenia sanció, 

d'entrada, sinó que la sanció era efectiva a partir de la ratificació de l'agent que pogués 

ratificar-la en aquell moment o dins d'un termini raonable. Això cada vegada era més 

difícil d'aconseguir ja que cada cop hi ha més vehicles i més obligació, per part dels 

controladors, de fer aquesta gestió i mes dificultats per part de l'agent de trobar-se en 

el lloc correcte i poder ratificar la denuncia. 

 

A banda del text del reglament, tot i que no hi consti explícitament, es comunica que 

els controladors disposaran del sistema PDA (Assistència Personal Digitalitzada) que 

els permetrà incorporar juntament amb  l'avís de possible infracció, la ratificació o la 

constància fefaent a través d'una foto, la data i  l'hora. Aquest sistema farà  difícil 

establir prova en contra. Amb aquest nou sistema es pretén millorar la rotació i evitar la 

indefensió contra el cada vegada nombre més elevat d'usuaris que tenien coneixement 

de la dificultat per contrarestar les situacions creades.  

 

La zona blava té un ventall de finalitats, que van des de poder-ne fer ús durant molt 

poca estona, per molts pocs diners, per realitzar gestions immediates, fins a un ús de 

dues hores. A partir d'aquest límit qualsevol situació pressuposa una infracció, davant 

la qual el controlador posarà l'avís al vehicle, s'hi acompanyarà la documentació de 
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què s'ha fet esment i els serveis de policia local iniciaran dos expedients, un d'avís i 

l'altre de contrastar i verificar els fets. 

 

En conclusió, el dictamen té dues finalitats: per una banda la simplificació del text, i per 

l'altra, actualitzar el reglament i incorporar, no en el reglament, però sí en la gestió, el 

nou sistema de treball que s'ha descrit i que ajudarà  a tenir una rotació més fluida i 

constant.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  demana al senyor Caballo si li pot explicar quina 

diferència hi ha entre el reglament vigent i el que es porta a aprovació, ja que no s'han 

pogut apreciar les diferències entre els dos reglaments.  

 

El senyor Javaloyes diu que no s'entén que s'aprovi el nou reglament sense incorporar 

el nou sistema de gestió de les multes basat en el software PDA. Així mateix, fa notar 

que si fins ara hi havia un conflicte a l'hora de notificar la sanció pels actuals 

controladors de l'àrea de la zona blava, que requeria la ratificació de la sanció per 

agents de l'autoritat i, en conseqüència, era necessari avisar-los; en el reglament que 

es porta a aprovació no s'aprecia on està recollit el canvi per solucionar el problema 

esmentat. S'observa que l'article 11 diu: "les infraccions seran denunciades pels 

agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit". S'ha de suposar que quan 

es parla dels "agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit" es tracta de 

la policia local, i no pas de controladors de zona blava. La conclusió és que no es 

reconeix la diferència entre els dos reglaments.  

 

Per tant, es demana que s'aclareixi com es resol el problema esmentat i, així mateix, 

es voldria saber quan s'incorporaran les PDA en la gestió diària del servei.  

 

 

El senyor Caballo i Molina  diu que ha començat la seva primera intervenció dient que 

es tractava d'un reglament que no diferia massa de l'anterior, i que pretenia 

bàsicament dues coses: en primer lloc, simplificar el contingut del redactat anterior. En 

aquest àmbit, una de les diferències és l'article 11, que evidentment parla sobre el fet 

que "les sancions seran denunciades pels agents de l'autoritat encarregats de la 

vigilància del trànsit". Fins ara, la ratificació,  es feia quan la disponibilitat de l'agent ho 

permetia. Per mitjà de la nova formula, s'entén que l'agent de l'autoritat ratificarà la 

denúncia, però no cal que sigui en aquell moment precís . L'article 11 diferia una mica 

de l'actual. Així mateix, es vol deixar clar que només l'agent de l'autoritat pot decidir 

que l'avís es converteixi en denúncia, i ho farà en funció que la documentació que 

acompanya l'avís de presumpció de denuncia aporti fotografia, matrícula, data, hora, 

etc. 
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En segon lloc, les PDA es posaran en funcionament d'immediat, és a dir, en el termini 

de pocs dies o poques setmanes. Depèn de la finalitazació de l'expedient administratiu 

de la compra dels aparells.  

 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  agraeix al senyor Caballo les seves explicacions. Això 

no obstant, des del GMPPC es considera que si les PDA són un element fonamental 

en el suport a la denúncia de les infraccions, aquest element hauria d'estar previst en 

el reglament.  S'entén que l'Ajuntament pretén una rotació en l'ocupació de les zones 

blaves, i es considera encertat l'ús de la zona blava per fer possible poder estacionar, 

però també es considera que no saber quan entrarà en funcionament aquest nou 

sistema deixa en una posició d'indefensió jurídica als usuaris de la zona blava. 

 

Així mateix, es voldria saber qui es farà càrrec de la compra de les PDA, si  

l'Ajuntament o  la concessionària.  
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA i 7 GMCiU) i 2 abstencions  (GMPPC), i , per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
4.1.1 MODIFICAR L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPO RACIÓ EN SESSIÓ 

DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2004, PEL QUAL SE CEDIA G RATUÏTAMENT 
AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT, UN DR ET DE 
SUPERFÍCIE D'UN SOLAR DE FORMA IRREGULAR SITUAT ENT RE ELS 
CARRERS ARBONÉS, CARRER DELS LLOPS, LA PLAÇA DE LA REFORMA 
I EL PASSEIG DEL RIU DE MANRESA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 3 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2004, va 
adoptar l’acord de cedir gratuïtament al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, un dret de superfície d’un solar de forma irregular situat entre els carrers 
Arbonés, carrer dels Llops, la plaça de la Reforma i el Passeig del Riu de Manresa, de 
8.321 m2 de superfície, per a l’edificació de la nova seu del palau de justícia de la 
demarcació judicial de Manresa. 
 
En data 13 de juny de 2006 (registre d’entrada 27042), s’ha rebut escrit en aquest 
Ajuntament subscrit pel Director General de Gestió d’Infraestructures del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’indica que per motius 
pressupostaris de la pròpia Generalitat, per a la construcció del dit immoble s’haurà 
d’emprar la figura jurídica del dret de superfície a favor del contractista que es designi, 
per la qual cosa sol·licita que es canviï la figura jurídica de la cessió d’un dret de 
superfície sobre l’immoble a favor de la Generalitat pel de la cessió del domini, ja que 
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aquesta figura és la que permet a ambdues institucions poder donar d’una manera 
adient el servei de l’administració de justícia. 
 
En l’esmentat escrit també es delimita mitjançant plànol l’espai d’equipament necessari 
per a la construcció dels nous jutjats, els qual té una superfície sensiblement inferior a 
la que figurava en l’acord municipal de 20 de setembre de 2004. 
 
En conseqüència, resulta necessari modificar l’acord de cessió indicat anteriorment. 
 
L’arquitecte de Gestió Patrimonial ha emès informe en data 29 de juny de 2006, en el 
qual descriu l’immoble a cedir en règim de ple domini. 
 
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe en 
data 3 de juliol de 2006, en relació amb la modificació de l’acord adoptat pel ple de la 
corporació en sessió que va tenir lloc el 20 de setembre de 2004. 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Modificar l’acord adoptat ple de la corporació en sessió que va tenir lloc el dia 20 de 
setembre de 2004, pel qual se cedia gratuïtament al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, un dret de superfície d’un solar de forma irregular situat 
entre els carrers Arbonés, carrer dels Llops, la plaça de la Reforma i el Passeig del Riu 
de Manresa, essent el nou redactat d’aquest acord el que es transcriu a continuació: 
 

“PRIMER. Cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya, el ple domini de 
l’immoble que s’indica a continuació: 
 
- Descripció: Solar de forma irregular de 3.092,69 m2 de superfície, situat entre 

els carrers Arbonés, dels Llops i Passeig del Riu, que queda grafiat al plànol 
adjunt com annex. 
 

- Límits: al nord, principalment amb el carrer Arbonés i, en part amb el carrer 
dels Llops, mitjançant una franja d’espai lliure propietat de l’Ajuntament; al sud, 
amb el Passeig del Riu, mitjançant una franja d’espai lliure propietat de 
l’Ajuntament; a l’est, amb la part posterior de les comunitats de veïns dels 
edificis situats als números 1, 2 i 3 de la Plaça de la Reforma, mitjançant una 
franja de l’espai lliure propietat de l’Ajuntament; i a l’oest, en part amb la finca 
del carrer Arbonès 45 i en part amb la finca situada al Passeig del Riu 34-44, 
propietat de l’entitat mercantil Kayds SA, mitjançant una franja de l’espai lliure 
propietat de l’Ajuntament. 
 

- Dades urbanístiques: 
 

. Planejament aplicable: Pla general aprovat definitivament el 23 de 
maig de 1997, modificat puntualment per aprovació definitiva de 16 
de gener de 2003 (modificació del pla general Arbonés – façana del 
Cardener). 
. Classificació del sòl: sòl urbà. 
. Qualificació. Sistemes. Equipament supramunicipal (clau E-0), amb 
usos assignats mitjançant Pla Especial aprovat definitivament en 
data 14 de febrer de 2001. 
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. Sostre edificable: el sostre edificable de l’immoble que se cedeix és 
l’equivalent a l’edificabilitat màxima de la totalitat de la qualificació 
d’equipament supramunicipal on se situa. 
 

- Registre de la Propietat: a segregar de l’immoble que figura inscrit al Registre 
de la Propietat número 1 de Manresa, amb les dades següents: 
 

Tom  2.546 
Llibre  1.175 
Full  100 
Finca  53.180 
Inscripció 1a. 

 
- Referència cadastral: l’immoble cedit forma part de la finca amb referència 

cadastral 2297027. 
 

- Títols: pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut cessió, expropiació, compra, 
adjudicació, excés de cabuda, agrupació, divisió i segregació. 

 
- Càrregues: lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen que pugui afectar 

l’ús al qual es destina. 
 

- Servituds: la finca cedida es troba afecta a una servitud de pas públic com a 
predi servent a favor de l’immoble del qual se segrega (resta de la finca 
registral 53.180), en una superfície de 586 m2, segons figura en el plànol que 
s’adjunta com annex.  

 
La finalitat de la cessió és destinar l’immoble a equipament judicial per al districte 
de Manresa. 
 
SEGON. Fixar en cinc (5) anys el termini màxim que tindrà la Generalitat de 
Catalunya per a complir amb la finalitat per a la qual s’atorga la cessió i en trenta (30) 
anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir la destinació del bé a les 
finalitats objecte de la cessió. 

 

Ambdós terminis comptaran des del dia següent al de la data de formalització de la 
cessió gratuïta de l’immoble, ja sigui mitjançant escriptura pública o bé a través de 
document administratiu. 

 
TERCER. Determinar que la construcció de l’equipament judicial a què fa referència 
aquest acord pot ser duta a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un 
tercer, mitjançant qualsevol negoci jurídic. 
 
QUART. Disposar que si el bé objecte de cessió no es destina a la finalitat prevista 
o deixa d’estar afectat al mateix fi, en els terminis fixats en el punt segon d’aquest 
acord, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, 
d’acord amb les condicions de l’article 50 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
CINQUÈ. Autoritzar la Generalitat de Catalunya per a que utilitzi de manera gratuïta 
l’immoble objecte de cessió fins al moment en què aquesta es formalitzi. 
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SISÈ. Garantir l’accés amb vehicles a la finca objecte de cessió des del Passeig del 
Riu. 
 
SETÈ. Facultar l’alcalde president per a la signatura dels documents necessaris per al 
compliment de l’expedient i, en especial, per a l’elevació de la cessió gratuïta a 
escriptura pública o document administratiu.” 

 
 

La senyora Mas i Pintó  diu que es tracta de la modificació de la cessió del sòl destinat 

als jutjats, que està situat al carrer dels Llops. En principi estava previst fer una cessió de 

dret de superfície, però per les característiques de l'execució de l'equipament que té 

previst la Generalitat, de dret de superfície sobre un terreny, cal modificar-ho per un dret 

de domini, tot i que la cessió es circumscriu únicament i exclusiva a l'àmbit que ocuparà 

la construcció, l'edifici dels nous jutjats que està previst, amb una superfície aproximada 

d'uns 3.000 m².  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUA L PLA 

PARCIAL CONCÒRDIA (PPO/3-2006).  
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“En data 24 d’abril de 2006  fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA 
PARCIAL. CONCORDIA (PPO/3-2006) , promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Aquest expedient fou exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 123, de 24 de maig de 2006, en el 
diari El Periódico de 8 de maig de 2006, en el diari Regió 7 de 6 de maig de 2006 així 
com en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant el període d’exposició pública 
no s’ha presentat cap al·legació. 

 

El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que en l’aprovació 
inicial. 

 

La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (segons redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local) i 
article 52.2 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).  
 
L’article 87.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol). Estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient 
s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi d’atorgar 
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l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
 
A C O R D S 
 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL. 
CONCORDIA (PPO/3-2006), redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA , 
per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla Parcial aprovat provisionalment en 
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en 
relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol).” 
 
 
La senyora Mas i Pintó  diu que es tracta d'una modificació puntual del Pla parcial 

Concòrdia que té per objectiu,  redefinir la volumetria de les tres illes que se situen més al 

nord del Pla parcial, és a dir,  les tres illes que es vinculen al recorregut de la Sèquia.  

L'objectiu és modificar la volumetria integrant-la o relacionant-la més amb el carrer que no 

pas amb la zona verda, de manera que en el carrer limítrof de l'assentament de la ciutat, 

en pugui sortir uns espais comercials i pugui aportar una certa revitalització del carrer que 

es configura com el límit nord de la ciutat. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 ACCEPTAR LA CESSIÓ CONDICIONADA D'UNA FINCA S ITUADA AL 

CARRER ENRIC MORERA NÚM. 30, DE MANRESA.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 4 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents 
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El senyor Marià de Domingo-Juan Martín i la seva esposa, la senyora Alfonsa Pérez 
Martín, són propietaris de la finca situada al carrer Enric Morera núm. 30 de Manresa, 
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d’aquesta ciutat, al Volum 1214, Llibre 
343, Full 157, Finca núm. 14.794 i amb referència cadastral 
3214001DG0231A0001LX. 
 
El dia 3 de juliol de 2006 (registre d’entrada núm. 29696) el matrimoni va presentar 
una instància oferint la cessió de l’esmentada finca a l’Ajuntament de Manresa amb la 
condició de no haver de satisfer els imports a què estan obligats corresponents a les 
contribucions especials per les obres de remodelació del carrer Enric Morera, entre el 
carrer de la Pau i el camí del Colomer, ni qualsevol altra quantitat sota cap concepte. 
 
L’expedient relatiu a les esmentades contribucions especials fou aprovat 
provisionalment pel Ple de la Corporació el dia 19 de juliol de 2004, produint-se la seva 
aprovació definitiva de forma automàtica en no haver-se presentat cap reclamació 
durant el termini d’exposició pública.  
 
Segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 4 de juliol de 2006, la 
finca respon a la següent descripció: 
 
 Finca de forma irregular, de 52 m2 de superfície, que consta dels següents 
límits: 
 
 Nord est - Amb el carrer Enric Morera 
 Nord oest - Amb el carrer de la Pau 

Sud est - Amb la finca situada al carrer Enric Morera 32, amb referència 
cadastral 32 140 02, propietat de José Bermúdez Prada i esposa 

Sud oest - Amb la finca situada al carrer de la Pau 58, amb referència 
cadastral 32 140 42, propietat d’Alberto Alejandre Lorenzo. 

 
Classificació urbanística - Sòl urbà 
Qualificació urbanística - Infrastructures de comunicació. Recorreguts per 

a vianants (clau – a.1) 
 
Ha estat valorada en la quantitat de 57.200,00 EUR. Així mateix, consten en 
l’expedient els corresponents informes que acrediten que l’import de les contribucions 
especials ascendeix a 1.240,51 EUR i que els propietaris de la finca no tenen cap 
deute pendent amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
Consideracions legals 
 
L’article 29.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, estableix que aquests poden adquirir béns i drets per 
qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, d’acord amb el que 
estableixin les lleis. 
 
L’article 31.1 del mateix cos legal disposa que si l’adquisició de béns a títol lucratiu 
comporta l’assumpció d’una condició, una càrrega o un gravamen onerós, només es 
poden acceptar els béns quan el seu valor és superior al d’aquells, la qual cosa s’ha 
de determinar mitjançant la taxació pericial i ha de constar en l’expedient juntament 
amb l’informe emès pel secretari o pels lletrats dels serveis jurídics de l’ens local. 
 
En el mateix sentit es pronuncia l’article 206, apartats 1 i 2, del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
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En tot cas, i segons l’article 31.3 del Reglament, cal l’acceptació expressa del Ple de la 
Corporació. 
 

Tenint en compte l’informe emès pels serveis jurídics de Gestió urbanística, la regidora 
delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió Informativa i 
de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següents 

 

ACORDS 
 

1. ACCEPTAR  la cessió condicionada formulada pel senyor Marià de Domingo-
Juan Martín i per la seva esposa, la senyora Alfonsa Pérez Martín, amb DNI 
núms. 12.515.658 R i 38.341.772, respectivament, i domicili al carrer Pau Claris 
núm. 32, 2n de Pallejà (Barcelona), d'una finca de llur propietat situada al carrer 
Enric Morera núm. 30 de Manresa, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 
d’aquesta ciutat, al Volum 1214, Llibre 343, Full 157, Finca núm. 14.794 i amb 
referència cadastral 3214001DG0231A0001LX. 

 

2. ASSUMIR LA CONDICIÓ a què es sotmet la cessió, APROVANT EL 
PAGAMENT a favor del senyor Marià de Domingo-Juan Martín i de la seva 
esposa, la senyora Alfonsa Pérez Martín, de la quantitat de 1240,51 EUR, 
equivalent a les despeses assumides pels cedents per les obres de 
remodelació del carrer Enric Morera, entre el carrer de la Pau i el camí del 
Colomer, d’acord amb l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària 
el dia 6 de juliol de 2006. L’esmentada quantitat els serà feta efectiva als 
cedents en el moment de la signatura de la corresponent escriptura pública 
d’acceptació de la cessió.  

  

3. FORMULAR  la corresponent escriptura pública, amb inclusió de la fitxa 
cadastral on es grafia la finca cedida. 

 

4. FACULTAR l’alcalde per a la signatura de tota aquella documentació que 
resulti necessària per complimentar l’expedient i per a l’execució dels presents 
acords. 

 

5. NOTIFICAR aquests acords al senyor Marià de Domingo-Juan Martín i a la 
senyora Alfonsa Pérez Martín, fent-los saber que les despeses notarials i 
registrals que generi l’operació aniran a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. 

 

6. DONAR TRALLAT a la secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial 
d’aquests acords per tal que, en el moment oportú, donin d’alta l’esmentada 
finca en l’Inventari Consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament 
tenint en compte la seva qualificació urbanística." 

 
La senyora Mas i Pintó  diu que es tracta de la cessió d'una finca totalment afectada per 

les determinacions del planejament vigent com a sistema viari, amb un valor, segons els 
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serveis tècnics, de 57.000€, i que se cedeix gratuïtament, a excepció de les contribucions 

especials que havien de fer front els seus propietaris, en relació a la urbanització del 

carrer Enric Morera, que ha estat una urbanització de fa uns dos mesos. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

L'alcalde disposa la lectura i la votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 4.1.4 i 4.1.5 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels 
presents. 

 
 
4.1.4 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI PREPARATORI A LA  SOLUCIÓ 

TRANSACCIONAL DEL RECURS D'APEL.LACIÓ INTERPOSAT PE R MS-
MT, SL I L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, SOBR E EL 
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ UA 28, DOLORS-POLÍGON  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 6 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 

"Antecedents 
 
Davant la Secció 3a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, recurs n. 72/2006, es segueix recurs d’apel·lació interposat per 
MS-MT, SL contra la Sentència dictada en data 28 de novembre de 2005 pel Jutjat 
contenciós administratiu n. 12 de Barcelona, actuacions 614/2004, reconeixent el dret 
del recurrent a què es computi la superfície de 2.099,92 m2 respecte la finca inclosa 
com a aportada en el Projecte de reparcel·lació UA 28, Dolors – Polígon, i a la 
compensació econòmica dels drets derivats de la diferència respecte la superfície 
presa en consideració per l’Ajuntament. 
 
El motiu de disconformitat per part de MS-MT, SL és referent a la valoració de la 
compensació econòmica pel defecte d’adjudicació. 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’apel·lació de l’actora, es va 
oposar a aquesta i a la vegada s’hi ha adherit per entendre que la Sentència no 
s’ajustava plenament a Dret. 
 
Ambdues parts, en vies d’aconseguir un acord extrajudicial, van sol·licitar la suspensió 
de les actuacions, la qual es va acordar mitjançant Interlocutòria de 12 de juny de 
2006. 
 
Finalment, s’ha arribat a un acord amb el representant de MS-MT, SL per posar fi al 
conflicte litigiós consistent en incloure en el projecte de reparcel·lació una 
indemnització a favor de MS-MT, SL pel defecte d’adjudicació derivat del 
reconeixement de la major superfície aportada a l’àmbit per aquesta darrera, en tant 
que es situa per sobre del 15% dels drets que li correspondrien com a adjudicatari,  
que estableix a l’article 96.1 RGU. La valoració és la que recull l’informe tècnic 
municipal i que es refereix únicament al valor de la pèrdua d’adjudicació per sobre del 
marge del 15% establert per la legislació urbanística, i que ascendeix a 112.086, 62 €. 
La compensació econòmica pel defecte inferior a l’esmentat percentatge, segueix els 
criteris i valors que consten en el projecte aprovat definitivament, a les quals MS-MT, 
SL hi mostra la seva conformitat. 
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A aquest efecte s’ha redactat una minuta de conveni transaccional que regula els 
termes de l’acord i que doni lloc a la finalització del recurs d’apel·lació en el mode 
previst a l’article 74 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
per desistiment dels recurrents. 
 
 
Fonaments jurídics 
 
La proposta d’acord amb la part recurrent comporta l’assumpció per part de 
l’Ajuntament de Manresa de l’obligació de tramitar un expedient d’operacions 
jurídiques complementàries a fi d’incloure en el Projecte de reparcel·lació de la UA 28, 
Dolors-Polígon, una indemnització a favor del MS.MT, SL, per import de 112.086,62 €, 
per compensar la diferència d’adjudicació superior al 15 % dels drets que li 
corresponien, a resultes del reconeixement d’una major superfície aportada per part de 
la Sentència del Jutjat contenciós administratiu n. 12 de Barcelona; valoració que es 
troba sustentada per l’informe tècnic de data 3 de juliol de 2006. 
 
L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, 
estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En el present cas, a més de l’Ajuntament de Manresa, existeixen altres interessats en 
l’acord, atès que afecta també a la comunitat reparcel·latòria de la UA 28, Dolors – 
Polígon, motiu pel qual l’obligació que assumeix l’Ajuntament és la de tramitar 
l’expedient complementari que modifica el projecte de reparcel·lació en el sentit abans 
dit. 
 
Respecte als acords extrajudicials, l’article 77.1 de la Llei 29./1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, disposa que serà possible 
arribar a un acord que posi fi a la controvèrsia sempre que el judici es promogui sobre 
matèries susceptibles de transacció i, en particular, quan es tracti d’estimació de 
quantitat, i en aquest cas, caldrà que els representants de les Administracions 
públiques demandades tinguin l’oportuna autorització. També l’article 19 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil autoritza el poder de disposició de les parts en el plet. 
 
L’article 230 del Decret legislatiu 2/2003, disposa que per avenir-se a les demandes 
judicials o transigir cal acord del Ple per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres, en concordança amb l’article 7 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
 
El fons de l’acord és una qüestió econòmica, si bé requereix la tramitació del 
corresponent expedient administratiu, com així s’obliga l’Ajuntament en virtut del 
conveni. 
 
D’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova 
el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, és necessari 
l’informe previ del Secretari en assumptes sobre matèries que s’exigeixi un quòrum 
especial. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen 
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de CONVENI PREPARATORI A LA SOLUCIÓ 
TRANSACCIONAL DELS RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER MS-MT, SL I 
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA,  SOBRE EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ UA 28, DOLORS-POLÍGON, tot autoritzant a l’Alcalde per a la 
seva signatura. 
 
 
 
 
Segon.- AUTORITZAR  a la Lletrada nomenada per Resolució de l’Alcalde President, 
de data 9 de febrer de 2006 com a directora de la defensa en judici de l’Ajuntament en 
el recurs d’apel·lació núm. 72/2006, seguit davant la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, senyora Judit 
Camprubí i Duocastella, per tal que, en els termes del Pacte Tercer del conveni 
aprovat, pugui formalitzar el desistiment a l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al 
recurs d’apel·lació contra la Sentència núm. 317/2005 dictada pel Jutjat del Contenciós 
administratiu número 12 de Barcelona, de conformitat amb l’article 74.2 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.” 
 
 
CONVENI PREPARATORI A LA SOLUCIÓ TRANSACCIONAL DELS  RECURS 
D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER MS-MT, SL I L’ADHESIÓ D E L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA,  SOBRE EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA  28, DOLORS-
POLÍGON. 
 
 
A l’Ajuntament de Manresa, el dia .... 
 
 
R E U N I T S: 
 
D’una banda l’Il·lm. Sr. JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA , major d’edat, veí de 
Manresa, domiciliat als efectes del present document a l’Ajuntament de Manresa, 
plaça Major núm. 1, i amb Document Nacional d’Identitat núm. 39.307.643-E. 
 
De l’altra, el Sr. MATEO SORROCHE NAVARRO , major d'edat, veí de Manresa, 
domiciliat a .......... , amb Document Nacional d'Identitat núm. ..............  
 
 
A C T U E N: 
 
El senyor JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA  actua en la seva condició i qualitat 
d’alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, facultat per aquest acte segons acord 
plenari del dia ...... 
 
La senyor MATEO SORROCHE NAVARRO , en nom i representació de la societat 
MS-MT, SL, amb domicili al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, núm. 9 de 
Manresa, i CIF núm. A59821793, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al 
..............: Actua com a administrador de l’esmentada societat, en virtut d’escriptura 
d’apoderament atorgada en data ...., i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al 
.............; amb facultats per a : ........................... 
  
Ambdues parts, de comú acord i conjuntament, exposen els següents 
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A N T E C E D E N T S 
 
 
1. Per Resolució de l’Alcalde de data 1 de juliol de 2004, es va aprovar definitivament 

el Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 28, Dolors – Polígon, de 
Manresa, amb les dades, pel que afecta al present conveni, següents: 

 
- Finca aportada per MS-MT, SL: 

Número: A82 

Superfície: 1.509,25 m2 (medició real) 

Construccions existents: no n’hi ha 

Elements afectats: no n’hi ha 

- Finca adjudicada a MS-MT, SL 

Número: 30 

Superfície: 2.957,47 m2 

Sostre edificable: 2.957,47 m2 

Qualificació: industrial en edificació aïllada (Clau 2.2.b) 

Quota proindivís:  47,95 % 

 

Excés/defecte d’adjudicació: - 15% 

 
2. No estant d’acord amb l’esmentada atribució, MS-MT, SL va interposar recurs de 

reposició, i posterior contenciós administratiu, el qual ha estat estimat parcialment 
pel Jutjat contenciós administratiu n. 12 de Barcelona, actuacions 619/2004, 
reconeixent el dret del recurrent a què “es computi la superfície de 2.099,92 m2 
respecte la finca aportada i a la compensació econòmica dels drets derivats de la 
diferència respecte la superfície presa en consideració per l’Ajuntament, 
compensació que l’Ajuntament de Manresa haurà de fer efectiva en els termes 
esmentats al fonament jurídic cinquè” 

 
Segons el Fonament jurídic 5è de la Sentència, el càlcul de la compensació 
econòmica s’ha de dur a terme d’acord amb el valor o mòdul que recull el projecte 
de reparcel·lació. 

 
3. MS-MT, SL va interposar recurs d’apel·lació contra la indicada Sentència, i 

l’Ajuntament de Manresa, a la vegada que va oposar-se a l’apel·lació, va adherir-se 
a la mateixa per entendre que aquesta no s’ajustava plenament a Dret. 

 
El recurs es troba a la Secció 3a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs n. 72/2006. 

  
 
4. Ambdues parts han arribat a un acord pel qual s’estableix una indemnització a 

favor de MS-MT, SL pel defecte d’adjudicació derivat del reconeixement de la 
major superfície de la finca aportada per aquesta darrera, atès que no es pot 
materialitzar en l’atribució de major superfície respecte de la parcel·la adjudicada, 
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ni en un increment del percentatge de propietat en indivís. La indemnització es 
refereix únicament al defecte d’adjudicació superior al 15% establert a l’article 96.1 
RGU, que, d’acord amb l’informe tècnic municipal, ascendeix a 112.086,62 €, 
quantitat a la qual se li haurà d’afegir l’IVA que correspongui.  

 
No així mateix es valora el defecte d’adjudicació fins al 15%, ja que aquest segueix 
els criteris i mòduls continguts en el projecte de reparcel·lació. 

  
5. D’acord amb l’anterior, i a l’empara de l’article 77 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa, ambdues parts han 
considerat la conveniència de subscriure el present conveni, que es regeix pels 
següents: 

 
 
P A C T E S 
 
 
Primer.- Per part de MS-MT, SL i l’AJUNTAMENT DE MANRESA, estan d’acord en 
determinar la valoració del defecte d’adjudicació que excedeix del 15% dels drets que 
corresponien a MS-MT, SL per l’aportació de la finca n. A89, dins el projecte de 
reparcel·lació UA 28, Dolors-Polígon, en CENT DOTZE MIL VUITANTA-SIS  EUROS 
AMB SEIXANTA DOS CÈNTIMS (112.086,62 €), a mode d’indemnització per la 
impossibilitat d’adjudicació d’una major superfície de la finca adjudicada o major 
participació en el percentatge de propietat en indivís. 
 

La valoració no afecta a la diferència d’adjudicació fins al 15% dels drets aportats, 
essent aquesta de conformitat amb els criteris i valors que consten en el projecte de 
reparcel·lació, a la qual MS-MT, SL hi mostra la seva conformitat. 

 
Segon.- L’AJUNTAMENT DE MANRESA es compromet a tramitar un expedient 
d’operacions jurídiques complementàries al Projecte de reparcel·lació de la UA 28, 
Dolors – Polígon, a fi i efecte d’incloure en el compte de liquidació provisional, la 
quantitat abans dita de 112.086,62 €, quantitat a la qual se li haurà d’afegir l’IVA 
corresponent. 
 
L’expedient complementari seguirà la tramitació que estableix l’article 14 del Decret 
303/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures per facilitar 
l’execució urbanística, amb notificació a la resta d’interessats. 
 
 
Tercer.- Durant la tramitació de l’expedient, ambdues parts mantindran la petició de 
suspensió de les actuacions número recurs d’apel·lació 72/2006, de la Secció 3a de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Un cop aprovat definitivament l’expedient d’operacions jurídiques complementàries, i 
sigui ferm, MS-MT, SL i l’AJUNTAMENT DE MANRESA es comprometen a desistir del 
recurs d’apel·lació que tenen ambdues parts interposat contra la Sentència dictada pel 
Jutjat contenciós administratiu n. 12 de Barcelona, en les actuacions abans dites n. 
72/2006.  
 
Quart.-  En el supòsit que l’expedient d’operacions jurídiques complementàries al qual 
s’ha fet referència en el segon punt, no fos definitivament aprovat, per qualsevol 
causa, els reconeixements i renúncies continguts en aquest conveni deixaran de tenir 
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cap mena de validesa, continuant cadascuna de les parts, amb la defensa dels seus 
interessos davant la jurisdicció contenciosa, segons estimin convenient.” 
 
 
 
4.1.5 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI TRANSACCIONAL DE LS RECURSOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS INTERPOSATS PER MANUEL 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONTRA EL PROJECTE DE REPARCEL.LACI Ó UA 
28, DOLORS-POLÍGON. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 6 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
Davant el Jutjat contenciós administratiu n. 9 de Barcelona, actuacions 643/2004, es 
segueix recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Manuel Sánchez 
Sánchez contra la Resolució de l’Alcalde de 1 de juliol de 2004, aprovant 
definitivament el Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 28, Dolors – Polígon, 
i contra la desestimació expressa del recurs de reposició. 
 
Així mateix davant el Jutjat contenciós administratiu n. 3 de Barcelona – actuacions 
429/2005 -, es segueix recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Manuel 
Sánchez Sánchez contra la desestimació pressumpta de la sol·licitud de tramitació 
d’un expedient d’operacions jurídiques complementàries al Projecte de reparcel·lació 
de la UA 28, Dolors – Polígon. 

 
Ambdues parts, en vies d’aconseguir un acord extrajudicial, van sol·licitar la suspensió 
dels dos procediments, el qual es va acordar mitjançant Proveïments de 19 d’abril de 
2006 (actuacions 429/2005) i de 27 de març de 2006, prorrogat el 27 de juny de 2006 
(actuacions 643/2004), un cop formalitzades la demanda i la contestació. 
 
Finalment, s’ha arribat a un acord amb el Sr. Manuel Sánchez Sánchez per posar fi al 
conflicte litigiós consistent en incloure en el projecte de reparcel·lació la indemnització 
corresponent pels elements afectats, és a dir, la tanca mitgera, el mur i els arbres, 
d’acord amb la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals i que ascendeix a 
20.000 €, abandonant el Sr. Sánchez la resta de peticions. 
 
A aquest efecte s’ha redactat una minuta de conveni transaccional que regula els 
termes de l’acord i que doni lloc a la finalització dels procediments judicials en el 
modes previstos als articles 74 i 77 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
La finalització anticipada del procés judicial, en virtut de la transacció, implicarà la 
reducció de despeses processals.  
 

 
Fonaments jurídics 
 
La proposta d’acord amb la part recurrent comporta l’assumpció per part de 
l’Ajuntament de Manresa de l’obligació de tramitar un expedient d’operacions 
jurídiques complementàries a fi d’incloure en el Projecte de reparcel·lació de la UA 28, 
Dolors-Polígon, una indemnització a favor del Sr. Manuel Sánchez Sánchez, com a 
propietari de la finca aportada A95, per import de 20.000,00 €, per l’afectació de la 
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tanca mitgera (murs inclosos) i l’arbrat de la indicada finca; valoració que es troba 
sustentada per l’informe tècnic de data 3 de juliol de 2006. 
 
 
 
Per la seva banda, el Sr. Manuel Sánchez Sánchez s’obliga, amb la signatura del 
conveni, a desistir d’un dels procediments – número 429/2005, del Jutjat contenciós 
administratiu n. 3 -, i a sotmetre el conveni a l’homologació judicial del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 9, actuacions judicials 643/2004. 
 
L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, 
estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En el present cas, a més de l’Ajuntament de Manresa, existeixen altres interessats en 
l’acord, atès que afecta també a la comunitat reparcel·latòria de la UA 28, Dolors – 
Polígon, motiu pel qual l’obligació que assumeix l’Ajuntament en virtut del conveni és la 
de tramitar l’expedient complementari que modifica el projecte de reparcel·lació en el 
sentit d’incloure aquella indemnització a favor dels propietaris de la finca aportada A95. 
 
Respecte als acords extrajudicials, l’article 77.1 de la Llei 29./1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, disposa que serà possible 
arribar a un acord que posi fi a la controvèrsia sempre que el judici es promogui sobre 
matèries susceptibles de transacció i, en particular, quan es tracti d’estimació de 
quantitat, i en aquest cas, caldrà que els representants de les Administracions 
públiques demandades tinguin l’oportuna autorització. També l’article 19 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil autoritza el poder de disposició de les parts en el plet. 
 
El fons de l’acord és una qüestió econòmica, si bé requereix la tramitació del 
corresponent expedient administratiu, com així s’obliga l’Ajuntament en virtut del 
conveni. 
 
L’article 230 del Decret legislatiu 2/2003, disposa que per avenir-se a les demandes 
judicials o transigir cal acord del Ple per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres, en concordança amb l’article 7 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
 
D’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova 
el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, és necessari 
l’informe previ del Secretari en assumptes sobre matèries que s’exigeixi un quòrum 
especial. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen 
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer.- APROVAR la minuta de CONVENI TRANSACCIONAL DELS RECURSOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS INTERPOSATS PER MANUEL SANCHEZ 
SANCHEZ CONTRA EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA 28, DOLORS-
POLÍGON que s’adjunta a aquest dictamen, de conformitat amb allò disposat a l’article 
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77.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
 
Segon.- AUTORITZAR  a la Lletrada nomenada per Resolució de l’Alcalde President, 
de data 25 de gener de 2005 com a directora de la defensa en judici de l’Ajuntament 
en el recurs contenciós administratiu núm. 643/2004, seguit davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, senyora Judit Camprubí i Duocastella, 
per tal que, d’acord amb l’article 77 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa administrativa, sol·liciti davant aquell Jutjat l’homologació del 
conveni transaccional al qual es refereix el primer acord.” 
 
“CONVENI TRANSACCIONAL DELS RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS INTERPOSATS PER MANUEL SANCHEZ SANCH EZ CONTRA 
EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA 28, DOLORS-POLÍGON . 
 
 
A l’Ajuntament de Manresa, el dia  
 
 
R E U N I T S: 
 
D’una banda l’Il·lm. Sr. JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA , major d’edat, veí de 
Manresa, domiciliat als efectes del present document a l’Ajuntament de Manresa, 
plaça Major núm. 1, i amb Document Nacional d’Identitat núm. 39.307.643-E. 
 
 
D’altra banda, el Sr. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ , i la Sra. CÁNDIDA CAÑAS 
ZURITA, ambdós majors d’edat, veïns de MANRESA (08242) , amb domicili al carrer 
de la Sèquia n. 39, 4rt 1a i amb Document Nacional d’Identitat núm. 39.210.158-B i 
23.961.045-J respectivament. 
 
 
A C T U E N: 
 
El senyor JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA  actua en la seva condició i qualitat 
d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, facultat per aquest acte segons acord 
plenari del dia ... 
 
El senyor MANUEL SANCHEZ SANCHEZ  i la senyora CÁNDIDA CÁÑAS ZURITA , 
en el seu propi nom i interès. 
 
Ambdues parts, de comú acord i conjuntament, exposen els següents 
 
 
A N T E C E D E N T S 
 
 

1. Per Resolució de l’Alcalde de data 1 de juliol de 2004, es va aprovar 
definitivament el Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 28, Dolors – 
Polígon, de Manresa, amb les dades, pel que afecta al present conveni, 
següents: 

. 
a. Finca aportada per Manuel Sánchez i Cándida Cañas: 



 37

Número: A95 

Superfície: 2.831,48 m2  

Construccions existents: nau industrial 

Elements afectats: tanca mitgera 

 

b. Finca adjudicada a Manuel Sánchez i Cándida Cañas: 

Número: 62 

Superfície: 2.423,05 m2 

Sostre edificable: 2.423,05 m2 

Qualificació: industrial en edificació aïllada (Clau 2.2.a) 

 

Excés/defecte d’adjudicació: - 5% 

 
2. No estant d’acord amb els termes del projecte de reparcel·lació, el senyor 

Manuel Sánchez Sánchez va interposar recurs de reposició sol·licitant el 
reconeixement de major superfície aportada, i posteriorment interposà recurs 
contenciós administratiu, el qual es troba en el Jutjat contenciós administratiu n. 
9 de Barcelona, actuacions 643/2004, en aquest moment en suspens. 

 
3. Així mateix, el 21 d’octubre de 2004, el Sr. Sánchez va sol·licitar la tramitació 

d’un expedient d’operacions jurídiques complementàries adreçat a obtenir la 
modificació de la configuració de la finca adjudicada a ell i la seva esposa i el 
reconeixement de major superfície aportada; expedient que, després de 
realitzar els tràmits oportuns, fou desestimat mitjançant resolució de l’Alcalde 
de data 16 de febrer de 2006; i que ha donat lloc la interposició d’un nou recurs 
contenciós administratiu que es segueix davant el Jutjat d’aquesta jurisdicció n. 
3 de Barcelona. 

 
En els dos recursos interposats davant la via judicial, per part del Sr. Manuel 
Sánchez es demana els punts abans dits de reconeixement d’una major superfície 
de la finca inicial aportada, la modificació de la configuració de la finca adjudicada, 
i també es sol·licita una indemnització pels elements afectats (tanca mitgera, mur i 
arbres). 

 
4. L’Ajuntament de Manresa i el Sr. Manuel Sánchez Sánchez han arribat a un 

acord per posar fi al conflicte litigiós que mantenen ambdues parts, consistent 
en incloure en el projecte de reparcel·lació la indemnització corresponent pels 
elements afectats, és a dir, la tanca mitgera, el mur i els arbres, d’acord amb la 
valoració efectuada pels serveis tècnics municipals i que ascendeix a 20.000 €, 
abandonant el Sr. Sánchez la resta de peticions. 

  
5. D’acord amb l’anterior, i a l’empara de l’article 77.3 Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa, ambdues parts han 
considerat la conveniència de subscriure el present conveni, que es regeix pels 
següents: 

 
 
P A C T E S 
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Primer.- L’AJUNTAMENT DE MANRESA es compromet a tramitar un expedient 
d’operacions jurídiques complementàries al Projecte de reparcel·lació de la UA 28, 
Dolors – Polígon, a fi i efecte d’incloure dins l’apartat 13è del Projecte, relatiu a 
“Indemnitzacions i criteris per a la seva valoració”, i en el compte de liquidació 
provisional, la indemnització pels elements afectats de la finca aportada A95, en la 
suma de VINT MIL EUROS (20.000 €), d’acord amb l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals en data 3 de juliol de 2006, còpia del qual resta adjunt al conveni. 
 
L’expedient complementari seguirà la tramitació que estableix l’article 14 del Decret 
303/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures per facilitar 
l’execució urbanística, amb notificació a tots els interessats. 
 
Aquest expedient haurà de restar enllestit i finalitzat amb una resolució administrativa 
expressa que exhaureixi la via administrativa, per tot, el dia 28 de febrer de 2007, 
llevat que en la fase de notificacions als interessats (tant de l’inici de l’expedient com 
de la seva aprovació, si fos el cas), hagin de dur-se a terme notificacions edictals, 
supòsit en el qual el termini s’allargarà fins al 31 de març de 2007. 
 
La indemnització de VINT MIL EUROS (20.000,00 €)  reconeguda al Sr. Sanchez i a la 
Sra. Cañas es satisfarà al Sr. Sánchez i a la Sra. Cañas dintre del termini de tres 
mesos a comptar des de l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient d’operacions 
jurídiques complementàries, data a partir de la qual es meritaran els interessos legals 
previstos a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que estigués vigent en el 
moment del pagament.  
 
 
Segon.- En MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ i la senyora CÁNDIDA CAÑAS ZURITA 
es mostren d’acord amb la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals 
respecte la valoració dels elements afectats, tot renunciant a la resta de pediments 
continguts en els escrits de demanda dels recursos que es segueixen davant els 
Jutjats del contenciós administratiu n. 3 i 9 de Barcelona.  
 
 
Tercer.-   L’aprovació d’aquest conveni per l’òrgan plenari i la signatura del mateix, 
determinaran l’obligació dels Srs. Sanchez i Cañas de desistir del recurs ordinari 
número 429/2005 seguit davant del Jutjat contenciós administratiu n. 3 de Barcelona, 
en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la signatura d’aquest conveni 
transaccional. 
 
Igualment, ambdues parts sotmetran aquest conveni, mitjançant escrit conjunt, a 
l’homologació judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9, actuacions judicials 
643/0004, en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la signatura 
d’aquest conveni transaccional. 
 
 
Quart.-  Aquest conveni vincula expressament l’Ajuntament de Manresa i els Srs. 
Sanchez i Cañas i també els seus drethavents, de tal forma que totes les parts resten 
sotmeses plenament als termes dels pactes (pacta sunt servanda) i comporta 
l’assoliment de l’acord transaccional a què es refereix l’article 77.3 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  
 
Consegüentment, ambdues parts convenen que el compliment d’aquest conveni podrà 
ser exigit judicialment en els termes a què es refereix l’article 113 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa o normativa que la substitueixi, 
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en el procediment judicial 643/2004, seguit davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona.” 
 
 
 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, L'alcalde  els sotmet directament 
a votació  i s'aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA  
 
4.2.1 MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SER VEI DE 

TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA, ADJUD ICADA 
A L'ENTITAT MERCANTIL EMPRESA CASTELLÀ, SA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, de 16 
de juny de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“Antecedents 
 
El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 1990, va 
adjudicar la concessió administrativa de la gestió del servei municipal de transport 
públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA. 
 
El creixement de la ciutat així com les variacions en les condicions de circulació 
produïdes en els darrers anys han posat de manifest la necessitat d'introduir algunes 
modificacions en les línies del sistema de transport públic urbà. 
 
El mes de gener de 2006 aquestes modificacions es varen concretar, entre d’altres, en 
modificar el traçat de la línia 2 de la Parada. Aquest fet va suposar introduir quatre 
noves parades, que són Av. Bases- Llibertat, Av. Dolors- Prat de la Riba, Av. Dolors- 
Josep Arola, Av. Dolors Alcalde Prunés, i suprimir les parades de La Pau- Pl. La Creu i 
La Pau- Enric Morera.  
 
Aquesta modificació s’ha vist superada per la variació a les condicions de mobilitat 
que, tot i haver aplicat mesures correctores, han comportat la no adequació dels 
horaris d’aquesta línia a les possibilitats del servei. 
 
El cap de la Unitat de Circulació i Transports i la Cap de la Secció de Via Pública han 
emès un informe en data 25 de maig de 2006, en el qual es proposa la modificació de 
les línies del servei de transport públic de Manresa, incorporant la incidència que té 
l’aplicació d’aquesta modificació en el règim econòmic financer de la concessió. 
 
Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 5 de juny de 2006, s’ha 
complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu l’article 59.1 del Text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
 
La concessionària ha manifestat la seva conformitat amb la modificació proposada. 
 
La tècnica superior de Serveis Financers, amb el conforme del tresorer accidental, han 
emès un informe econòmic financer en relació amb la modificació en data 14 de juny 
de 2006 
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El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un informe 
jurídic en data 16 de juny de 2006, en relació amb la modificació proposada. 
 
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 20a del plec regulador de la concessió, en concordança 
amb els articles 127 del Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny 
de 1955 i 248 lletra a) del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
2. Tramitació. De conformitat amb l'article 59.1 del TRLCAP, en concordança amb 
l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 de la 

Generalitat de Catalunya, si l'import de la modificació del contracte 
excedeix el 20% del preu del contracte i aquest és superior a 
6.010.121,04 EUR, supòsit que en aquest cas no es dóna. 

 
3. Òrgan competent. L'òrgan competent per a 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 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic urbà de 
viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA (CIF 
A 08510059 - carrer Sant Antoni M. Claret s/n de Manresa), en el sentit de: 
 
A. Donar el redactat que es transcriu a continuació a la clàusula tercera  del plec que 
regeix la concessió: 
 

“clàusula 3.- El nou servei objecte de concessió comprèn les se següents línies: 
 
• Línia 1.- Balconada 
• Línia 2.- La Parada 
• Línies 3 i 5.- Mion / Sant Pau-Viladordis-Dolors 
• Línia 4.- Sgda. Família-Font 
• Línia F.- Festius 
 

LÍNIA 1.- BALCONADA  
 

Itinerari: 
 
C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. Clara, C/ Divina Pastora, C/ Sant Maurici, C/ Sant 
Llorenç de Brindisi, C/ de la Sardana, C/ Viladordis, C/ Sant Cristòfol, C/ Indústria, 
Av. Bases, C/ Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere III, C/ Guimerà, 
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Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra, Ctra. del 
Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, C/ Domènech i 
Montaner, C/ Josep Guitart i C/ Oleguer Miró. 
 
Parades: 
 

1 Balconada-Oleguer Miró 
2 Divina Pastora 
3 Sant Llorenç Brindisi 
4 Viladordis-Providència 
5 Viladordis-Ctra. del Pont 
6 Sant Cristòfol-Sgda. 

Família 
7 Sant Cristòfol-S.J. d'en 

Coll 
8 Indústria-Estació Bus 
9 Indústria-Av. Bases 
10 Av.Bases-P.de la Creu 
11 Av.Bases-Politècnica 
12 Av.Bases-C.Hospitalari 
13 Sant Josep-Poble Nou 
14 Plaça Espanya 
15 Guimerà 
16 Ctra.Vic-Puigmercadal 
17 Ctra.Vic-Caritat 
18 Ctra.Pont-Foneria 
19 Ctra.Pont-Roger de Flor 
20 Sant Blai(Centre Civic) 
21 Sant Blai(Bisbe Perelló) 
22 Cal Gravat-Puig i 

Cadafalch 
23 Cal Gravat-P.Joan Miró 
24 Balconada-Col.S.i Hunter 
25 Balconada-Josep Guitart 
1 Balconada-Oleguer Miró 

 
 
Horari: 
 
a) Feiners de dilluns a divendres excepte agost. 
 

Sortides de Balconada-Cal Gravat 
a Guimerà 
5:30       
6:00 6:30      
7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 
8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 
9:01 9:12 9:23 9:34 9:45 9:56 
10:07 10:18 10:30 10:42 10:54   
11:06 11:17 11:28 11:39 11:50   
12:02 12:14 12:26 12:38 12:51   
13:04 13:17 13:30 13:43 13:56   
14:09 14:22 14:34 14:46 14:58   
15:10 15:22 15:34 15:46 15:58   
16:09 16:20 16:31 16:42 16:53   
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17:04 17:15 17:26 17:38 17:50   
18:02 18:14 18:27 18:40 18:53   
19:06 19:18 19:30 19:42 19:54   
20:05 20:16 20:30 20:45    
21:00 21:10 21:25 21:40 21:55   
22:10 22:25         
Sortides de Guimerà 
a Balconada-Cal Gravat 
5:20 5:50         
6:20 6:50 7:10     
7:26 7:36 7:46 7:56    
8:06 8:16 8:26 8:36 8:47 8:58 
9:08 9:19 9:30 9:41 9:52   
10:03 10:15 10:26 10:38 10:50   
11:01 11:12 11:24 11:35 11:47 11:58
12:10 12:22 12:34 12:47    
13:00 13:12 13:25 13:38 13:51   
14:04 14:17 14:29 14:41 14:54   
15:06 15:18 15:30 15:42 15:53   
16:04 16:16 16:27 16:38 16:49   
17:00 17:11 17:23 17:34 17:46 17:58
18:10 18:23 18:36 18:48    
19:01 19:13 19:25 19:38 19:49   
20:00 20:15 20:30 20:45    
21:00 21:15 21:30 21:45    
22:00 22:15         

 
b)  Dissabtes de tot l’any més feiners d’agost 

 
 

Sortides de Balconada-Cal 
Gravat a Guimerà 
    5:30   
6:00   6:30   
7:00   7:30 7:45 
8:00 8:15 8:30 8:45 
9:00 9:15 9:30 9:45 
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:10 21:25 21:55
22:10 22:25     
    
Sortides de Guimerà 
a Balconada-Cal Gravat 
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5:20 5:50     
6:20 6:50     
7:20 7:30 7:45   
8:00 8:15 8:30 8:45 
9:00 9:15 9:30 9:45 
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:15 21:30 21:45
22:00 22:15     

 
 
LÍNIA 2.- LA PARADA  
 
Itinerari: 
 
C/ Pau Casals, C/ Enric Morera, Ctra. Santpedor, Plaça Bonavista, Passeig de 
Pere III, C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. de Cardona, C/ Bruc, C/ 
Barcelona, Plaça Bages, Av. Bases, Plaça de Prat de la Riba, Av. Els Dolors, C/ 
Sta. Joaquima i C/ Pau Casals. 
 
Parades: 
 

1 La Parada-Pau Casals 
2 Ctra.Santpedor-Enric Morera 
3 Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca 
4 Ctra.Santpedor-Estació Bus 
5 P.Pere III-Bonavista 
6 Plaça Espanya 
7 Guimerà 
8 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
9 Bruc-Col.Renaixença 
10 Barcelona-Ginjoler 
11 Av.Bases-C.Hospitalari 
12 Av.Bases-Politècnica 
13 Av. Bases-Llibertat 
14 Av. Els Dolors-Pl. Prat de la 

Riba 
15 Av. Els Dolors-Josep Arola 
16 Av. Els Dolors-Alcalde Prunés 
1 La Parada-Pau Casals 

 
Horaris: 
 
a) Feiners de dilluns a divendres de tot l’any: 
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Sortides de La Parada a Guimerà 
5:40   
6:00 6:20 6:40 
7:00 7:20 7:40 
8:00 8:20 8:40 
9:00 9:20 9:40 
10:00 10:20 10:40 
11:00 11:20 11:40 
12:00 12:20 12:40 
13:00 13:20 13:40 
14:00 14:20 14:40 
15:00 15:20 15:40 
16:00 16:20 16:40 
17:00 17:20 17:40 
18:00 18:20 18:40 
19:00 19:20 19:40 
20:00 20:20 20:40 
21:00 21:20 21:40 
 
Sortides de Guimerà a La Parada 
 
5:50   
6:10 6:30 6:50 
7:00 7:20 7:40 
8:00 8:20 8:40 
9:00 9:20 9:40 
10:00 10:20 10:40 
11:00 11:20 11:40 
12:00 12:20 12:40 
13:00 13:20 13:40 
14:00 14:20 14:40 
15:00 15:20 15:40 
16:00 16:20 16:40 
17:00 17:20 17:40 
18:00 18:20 18:40 
19:00 19:20 19:40 
20:00 20:20 20:40 
21:00 21:20 21:40 
22:00     

 
 

b)  Dissabtes de tot l’any: 
 
 

Sortides de La Parada a Guimerà 
5:40    
6:00 6:20 6:40  
7:05   7:35   
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8:05   8:35   
9:05   9:35   
10:05   10:35   
11:05   11:35   
12:05   12:35   
13:05   13:35   
14:05   14:35   
15:05   15:35   
16:05   16:35   
17:05   17:35   
18:05   18:35   
19:05   19:35   
20:05   20:35   
21:05   21:35   
22:05       
    

Sortides de Guimerà a La Parada 
5:50    
6:10 6:30 6:50  
  7:15   7:45 
  8:15   8:45 
  9:15   9:45 
  10:15   10:45 
  11:15   11:45 
  12:15   12:45 
  13:15   13:45 
  14:15   14:45 
  15:15   15:45 
  16:15   16:45 
  17:15   17:45 
  18:15   18:45 
  19:15   19:45 
  20:15   20:45 
  21:15   21:45 
  22:15     

 
 
 
 
 
LÍNIA 3.- MION 
 
Itinerari: 
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. Cardona, C/ Lepant, Av. Tudela, 
Camí de la Gravera, C/ Pirineu, C/ Cadí, C/ Callús, Av. Juncadella, Plaça Bages, C/ 
Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig Pere III i C/ Guimerà. 
 
Parades: 
 



 46

1 Guimerà 
2 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
3 Ctra.Cardona-Francesc 

Moragues 
4 Lepant-Av.Tudela 
5 Av.Tudela-Solsona 
6 Camí de la Gravera 
7 Pirineu-Madrid 
8 Pirineu-Pedraforca 
9 Cadí 
10 Plaça Bages 
11 Sant Josep-Poble Nou 
12 Plaça Espanya 
1 Guimerà 

 
Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà. 
 
a) Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost: 
 

7:30 
 
8:35 
9:00 
9:25 
 
10:30 
10:55 
11:20 
11:45 
12:10 
 
13:15 
 
14:20 
14:45 
15:10 
 
16:15 
16:40 
17:05 
 
18:10 
18:35 
19:00 
19:25 
 
20:30 
20:55 

 
b)  Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost: 

7:30 
 
8:35 
9:00 
9:25 
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10:30 
10:55 
11:20 
11:45 
12:10 
 
13:15 
 
 
 
15:10 
 
16:15 
16:40 
17:05 
 
18:10 
18:35 
19:00 
19:25 
 
20:30 
20:55 

 
LÍNIA 5.- SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS  
 
Itinerari: 
 
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Plaça Valldaura, Muralla de Sant Francesc, 
Passeig del Riu, Ctra. de Manresa-Abrera, Camí de Sant Pau, C/ Doctor Tarrés, 
Variant de Manresa, Ctra. a Viladordis, C/ Vilamajor, Ctra. a Viladordis, C/ Montcau, 
C/ Fra Jacint Coma i Galí, C/ Font dels Capellans, C/ 5ª Travessia, C/ Sant Joan, 
Plaça Prat de la Riba, Ctra. de Vic, Plaça Bonavista, Passeig de Pere III i C/ 
Guimerà. 
 
Parades: 

1 Guimerà 
2 P. Valldaura 
3 Sant Pau-D.Tarrés 
4 Sant Pau-C-1411 
5 Viladordis 
6 Font-F.J.Coma i 

Galí 
7 Sant Joan (5ª 

Travessia) 
8 Sant Joan-

Col.Espill 
9 Sant Joan-

Pjda.Roja 
10 P.Pere III-

Bonavista 
11 Plaça Espanya 
1 Guimerà 

 
Horaris: 
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Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà. 
a) Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost: 
 

7:55 
9:50 
12:35 
13:40 
15:35 
17:30 
19:50 

b)  Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost: 
 

7:55 
9:50 
12:35 
15:35 
17:30 
19:50 

 
Línia 4.- sgda. familia-font 
 
Itinerari: 
 
C/ Granollers, C/ Sgda. Família, C/ Sant Cristòfol, C/ Indústria, Av. Bases, C/ Sant 
Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere III, C/ Guimerà, Muralla del Carme, 
Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra, Ctra. del Pont, C/ Viladordis, C/ 
Montcau, C/ F. Jacint Coma i Galí, i C/ Granollers. 
 
Parades: 
 

1 Font-Granollers 
2 Sant Cristòfol-Sgda. 

Família 
3 Sant Cristòfol-S.J. d'en 

Coll 
4 Indústria-Estació Bus 
5 Indústria-Av. Bases 
6 Av.Bases-P.de la Creu 
7 Av.Bases-Politècnica 
8 Av.Bases-C.Hospitalari 
9 Sant Josep-Poble Nou 
10 Plaça Espanya 
11 Guimerà 
12 Cra.Vic-Puigmercadal 
13 Cra.Vic-Caritat 
14 Cra.Pont-Foneria 
15 Viladordis-Ctra. del 

Pont 
16 Tossal del Coro 
17 Font-F.J.Coma i Galí 
1 Font-Granollers 

 
 
Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Granollers. 
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a) Feiners de tot l’any: 
 

7:15 
7:45 
8:15 
8:45 
9:15 
9:45 
10:15 
10:45 
11:15 
11:45 
12:15 
12:45 
13:15 
13:45 
14:15 
14:45 
15:15 
15:45 
16:15 
16:45 
17:15 
17:45 
18:15 
18:45 
19:15 
19:45 
20:15 
20:45 

 
 

LÍNIA F.- FESTIUS 
 
Itinerari: 
 
C/ Guimerà, Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra, 
Ctra. del Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, C/ 
Domènech i Montaner, C/ Josep Guitart, C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. Clara, C/ 
Divina Pastora, C/ Sant Maurici, C/ Sant Llorenç de Brindisi, C/ de la Sardana, C/ 
Viladordis, C/ Sant Cristòfol, Ctra. de Vic, Muralla del Carme, Muralla de Sant 
Domènec, Ctra. Cardona, C/ Lepant, Av. Tudela, Camí de la Gravera, C/ Pirineu, C/ 
Cadí, C/ Callús, Av. Joncadella, Plaça Bages, Av. Bases, Plaça de Prat de la Riba, 
Av. Els Dolors, C/ Sta. Joaquima , C/ Pau Casals, C/ Enric Morera, Ctra. 
Santpedor, Plaça Bonavista, Passeig de Pere III i C/ Guimerà. 
 
Parades: 
 

1 Guimerà 
2 Ctra.Vic-Puigmercadal 
3 Ctra.Vic-Caritat 
4 Ctra.Pont-Foneria 
5 Ctra.Pont-Roger de Flor 
6 Sant Blai(Centre Civic) 
7 Sant Blai(Bisbe Perelló) 
8 Cal Gravat-Puig i Cadafalch 
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9 Cal Gravat-P.Joan Miró 
10 Balconada-Col.S.i Hunter 
11 Balconada-Josep Guitart 
12 Balconada-Oleguer Miró 
13 Divina Pastora 
14 Sant Llorenç Brindisi 
15 Viladordis-Providència 
16 Viladordis-Ctra. del Pont 
17 Sant Cristòfol-Sag. Família 
18 Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll 
19 Ctra.Vic-Bonavista 
20 Ctra.Vic-Sol 
21 Muralla del Carme-Sant 

Domènec 
22 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
23 Ctra.Cardona-Francesc 

Moragues 
24 Lepant-Av.Tudela 
25 Av.Tudela-Solsona 
26 Camí de la Gravera 
27 Pirineu-Madrid 
28 Pirineu-Pedraforca 
29 Cadí 
30 Plaça Bages 
31 Av.Bases-C.Hospitalari 
32 Av.Bases-Politècnica 
33 Av. Bases-Pl.de la Creu 
34 Av. Els Dolors-Pl. Prat de la 

Riba 
35 Av. Els Dolors-Josep Arola 
36 Av. Els Dolors-Alcalde Prunés 
37 La Parada-Pau Casals 
38 Ctra.Santpedor-Enric Morera 
39 Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca 
40 Ctra.Santpedor-Estació Bus 
41 P.Pere III-Bonavista 
42 Plaça Espanya 
1 Guimerà 

 
Horaris: 
 
Recorregut direcció Balconada- Cal Gravat: 
 

Sortides de 
Guimerà a 
Balconada 

Sortides de 
Balconada a 
Guimerà 

8:00 8:30 8:15 8:45 

9:00 9:30 9:15 9:45 

10:00 10:30 10:15 10:45 

11:00 11:30 11:15 11:45 

12:00 12:30 12:15 12:45 
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13:00 13:30 13:15 13:45 

14:00 14:30 14:15 14:45 

15:00 15:30 15:15 15:45 

16:00 16:30 16:15 16:45 

17:00 17:30 17:15 17:45 

18:00 18:30 18:15 18:45 

19:00 19:30 19:15 19:45 

20:00 20:30 20:15 20:45 

21:00 21:30 21:15 21:45 

22:00 22:30 22:15 22:45 
 
 
Recorregut direcció Mion- La Parada: 
 
 

Sortides de 
Muralla del 
Carme a La 
Parada 

Sortides de La 
Parada a 
Guimerà 

8:00 8:30 8:20 8:50 

9:00 9:30 9:20 9:50 

10:00 10:30 10:20 10:50 

11:00 11:30 11:20 11:50 

12:00 12:30 12:20 12:50 

13:00 13:30 13:20 13:50 

14:00 14:30 14:20 14:50 

15:00 15:30 15:20 15:50 

16:00 16:30 16:20 16:50 

17:00 17:30 17:20 17:50 

18:00 18:30 18:20 18:50 

19:00 19:30 19:20 19:50 

20:00 20:30 20:20 20:50 

21:00 21:30 21:20 21:50 

22:00 22:30 22:20 22:50 
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B. Substituir el plànol de la línia 2 La Parada i el plànol de la línia Festius que es troben 
a l’annex I del Plec de clàusules, pels plànols que s’acompanyen com annex al present 
acord. 

 
C. Substituir l’annex V del plec, que regula la concessió, on es recull el quadre de 
dimensionat del servei amb detall per línies, pel quadre que es transcriu a continuació: 
 
 

LINIA 1: BALCONADA     
        
 Feiners, de 

dilluns a 
div. exc. 
agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. 
i agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any 225 72     297 
Dot. 
vehicles 

4 3      

Hores 
Servei 

60:10:00 46:05:00     16.855:30:00 

Hores 
Conductor 

72:10:00 55:05:00     20.203:30:00 

Km/trajecte 8,2 8,2      
Nº trajectes 81 64      
Km servei 664,2 524,80     187.230,60 
Km auxiliars 24 18     6.696,00 
        
LINIA 2: LA PARADA       
        
 Feiners de 

dilluns a 
divendres(7
) 

Dissabtes 
de tot 
l’any (8) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. 
i agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any 246 51     297 
Dot. 
vehicles 

2 1      

Hores 
Servei 

32:00:00 16:55:00     8.734:45:00 

Hores 
Conductor 

38:00:00 19:55:00     10.363:45:00 

Km/trajecte 7 7      
Nº trajectes 50 35      
Km servei 350,0 245,0     98.595,00 
Km auxiliars 7,2 3,6     1.954,80 
        
LINIA 3: MION    
        
MION Feiners, de 

dilluns a 
div. exc. 
agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. 
i agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any   204 93   297 
Dot. 
vehicles 

  1 1    

Hores 
Servei (*) 

  13:50:00 12:20:00   3.969:00:00 

Hores 
Conductor 
(*) 

  16:50:00 15:20:00   4.860:00:00 

Km/trajecte   4,5 4,5    
Nº trajectes   22 20    
Km servei   99 90   28.566 
Km auxiliars   4 4   1.188 
        
LINIA 5: SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS  
        
S. PAU- Feiners, de Dissab. i Feiners de Dissabtes i Feiners de Festius (6) Total any 
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VIL-DOL dilluns a 
div. exc. 
agost(1) 

feiners 
agost(2) 

dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

feiners jul. 
i agost (4) 

dilluns a 
dissabte(5) 

Dies/any   204 93   297 
Dot. 
vehicles 

  0 1    

Km/trajecte   12,8 12,8    
Nº trajectes   7 6    
Km servei   89,6 76,8   25.420,80 
Km auxiliars   0 4   372 
 
 
 
 
 

       

LINIA4:SGDA. FAMILIA-FONT      
        
 Feiners, de 

dilluns a 
div. exc. 
agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. 
i agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any     297  297 
Dot. 
vehicles 

    1   

Hores 
Servei 

    14:00:00  4.158:00:00 

Hores 
Conductor 

    17:00:00  5.049:00:00 

Km/trajecte     6,3   
Nº trajectes     28   
Km servei     176,40  52.390,80 
Km auxiliars     4  1.188,0 
        
LINIA F: FESTIUS       
        
 Feiners, de 

dilluns a 
div. exc. 
agost(1) 

Dissab. i 
feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. 
i agost (4) 

Feiners de 
dilluns a 
dissabte(5) 

Festius (6) Total any 

Dies/any      68 68 
Dot. 
vehicles 

     2  

Hores 
Servei 

     30:00:00 2.040:00:00 

Hores 
Conductor 

     36:00:00 2.448:00:00 

Km/trajecte      15,0  
Nº trajectes      30  
Km servei      450,0 30.600,0 
Km auxiliars      8 544 
    

(1) Feiners de dilluns a div. excepte Agost 225 

(2) Dissabtes de tot l'any més feiners d'agost 72 

(3) Feiners de dilluns a div. excepte Jul i Ago 204 

(4) Dissabtes de tot l'any més feiners de juliol i agost 93 

(5) Feiners de dilluns a dissabte de tot l'any 297 

(6) Festius 68 

(7) Feiners de dilluns a divendres 246 

(8) Dissabtes de tot l'any 51 

 
* Les hores de servei i de conductors corresponen al total de les línies 3 i 5 atès que 
es realitzen amb el mateix vehicle i conductor. 
 

  
 TOTAL ANY 
Dies/any 365 
Dotació vehicles 8 
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Hores Servei 35.757:15:00 
Hores Conductor 42.924:15:00 
Km servei 422.803,2 
Km auxiliars 11.942,8 
Km avaries 2.184 

 
Total Km  
436.930,00 

 
 
D. Entrada en funcionament de la modificació: 1 de setembre de 2006. 
 
SEGON. Significar que la modificació del dimensionat de les línies suposarà una 
variació en el pressupost d'explotació que implicarà, alhora, una variació en la 
subvenció al dèficit d'explotació  del servei, segons les previsions següents: 
 

1) La reestructuració del servei de transport públic de Manresa s’ha fet conservant 
l’estructura bàsica del servei. Es a dir, s’ha mantingut el nombre total 
d’autobusos del servei, les mateixes instal·lacions, etc. 
 
Això fa que sigui vàlida la mateixa estructura de costos recollida en el plec, 
tenint en compte que el preu per quilòmetre resultant s’hauria d’aplicar al nou 
quilometratge de servei. Es a dir, el nou disseny de línies es pot realitzar amb 
l’actual estructura i aquesta es pot valorar de la mateixa manera que fins ara, 
incorporant només la disminució del nombre de quilòmetres en base a la nova 
regulació horària. 
 

2) Variacions en les despeses. 
 
El pressupost d’explotació del servei s’estableix a partir d’unes despeses fixes 
més unes variables que són proporcionals al número de quilòmetres realitzats. 

 
Com s’ha fet constar en l’apartat 1 les úniques variacions són la disminució del 
quilometratge ja que la adequació dels horaris no implica variació a les hores 
dedicades pels conductors però si al nombre de trajectes que sobre el mateix 
recorregut realitzen cada dia. 

 
La disminució del número de quilòmetres de servei (xifres calculades amb el 
servei modificat durant tot l’any 2006) és d’un 5,3 % , un 1,76 % si aquest canvi 
es realitza a partir del dia 1 de setembre, donat que: 

 
 Quilòmetres 2006 (servei actual):   461.038,0  Km 
 Quilòmetres 2006 (càlcul anual del nou servei): 436.930,0 Km 

 
3) Variacions en els ingressos. 

 
L’avaluació de les possibles variacions en els ingressos és l’avaluació del comportament 

dels actuals viatgers vers el nou horari. 
 

Atès que el nou horari ha de permetre un major acompliment i, per tant donar una major 
confiança als usuaris, només es contempla inicialment un increment del 5 % dels 
viatgers transportats l’any anterior. 
  

4) Conclusions 
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Atès que en funció de les valoracions anteriors es preveu una disminució de les 
despeses en funció de la disminució del quilometratge i un  augment dels 
ingressos que, conjuntament, repercuteixen en una disminució del 1% 
aproximadament de la subvenció anyal. 

 
Aquests càlculs es fan sense tenir en compte un increment de tarifes que es 
pugui aplicar durant enguany.  
 

TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient." 

 
 
La senyora Torres i Garcia diu que el dictamen fa referència a l'adaptació a la realitat 

dels horaris de la línia 2 de la Parada. El gener d'aquest any es van introduir unes 

modificacions que incrementava el recorregut per donar resposta al nou sector de la 

Parada i, a la vegada, també responia a una demanda dels sindicats de fer arribar el 

transport públic al polígon industrial dels Dolors.  

 

Al gener també es va debatre en el ple, a proposta del GMPPC, si l'adaptació a la 

realitat que avui es proposa es feia en aquell moment o posteriorment. En aquell 

moment es va considerar que era prematur poder establir si la freqüència havia de ser 

de 20, 30, 40 o 50 minuts, i des dels serveis tècnics es va creure convenient l'aplicació 

d'unes mesures correctores,  tal i com es va anunciar en el seu moment, amb l'objectiu 

de minimitzar els retards que s'estaven produint. Les mesures es van introduir de 

forma immediata.  

 

A partir de les mesures esmentades s'han anat mantenint reunions periòdiques amb 

l'associació de veïns de la carretera Santpedor, donat que apart del contacte de 

l'Ajuntament amb els ciutadans i ciutadanes de Manresa, a través del 010, l'associació 

rebia molt directament les queixes dels usuaris d'aquesta línia.  

 

En un primer moment, la majoria de retards es produïen bàsicament en les hores 

punta, però en la mesura que ha anat passant el temps, per una banda, les condicions 

de mobilitat generals de la ciutat, i per l'altra, l'increment d'habitants en els nous 

habitatges,  ha comportat una disminució de la velocitat comercial de la línia, donat 

que amb la mínima incidència en el trànsit, no es disposa del temps de regulació per 

viatge.  

 

Donades aquestes circumstàncies es proposa que el recorregut de la línia s'hauria de 

realitzar en 40 minuts, 20 minuts de Guimerà a la Parada i 20 minuts de la Parada a 

Guimerà. Aquest espai de temps permetria, fora d'horaris punta, 5 minuts de regulació 

a Guimerà. Amb una freqüència de pas de 20 minuts. Es passaria dels 15 minuts 

teòrics actuals als 20 minuts reals. 
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El senyor Javaloyes i Vilata  diu que  s'ha d'estar satisfet del dictamen que es porta a 

aprovació. Això no obstant, aquest dictamen no resoldrà la problemàtica del transport 

públic urbà de la ciutat de Manresa. El dictamen ofereix una solució a un problema 

puntual i concret. L'augment del temps del trajecte comporta que disminueixi el 

número d'usuaris de la línia. Ara s'hi posa remei.  Cal  dir que la solució que es 

presenta ve tard, malgrat les mesures correctores que s'han establert.  

 
El senyor Vives i Portell  diu que el dictamen era necessari després de constatar la 

realitat. S'havia de millorar el servei que es donava en aquesta línia.  Això no obstant, 

el GMCiU no pot votar a favor del dictamen ja que s'entén que el problema del 

transport públic de Manresa és un problema estructural. No és un problema de la línia 

2. És un problema de recorreguts, és un problema de carrers, és un problema de les 

dimensions dels autobusos, és un problema de mobilitat i és un problema de trànsit.  

 

A través del dictamen se solucionarà un aspecte del problema. Això és important 

perquè afecta a un conjunt de ciutadans, però el problema a tractar és un problema 

global. És un problema que, a més a més, fa molts anys que dura, no és nou. Per 

aquests motius, el GMCiU s'ha queixat reiteradament, ja que s'entén que de la mateixa 

manera que el problema és molt complicat de resoldre, de la mateixa manera que el 

transport públic a Manresa necessita d'una diagnosi amb profunditat i, per tant, també, 

d'una solució detallada i profunda, també és veritat que s'ha disposat de molts anys 

per fer la diagnosi i s'ha tingut molts anys per trobar les solucions. Fa molt de temps 

que se'n parla i es van adoptant solucions provisionals. I es necessita una solució 

estructural. 

 

El GMCiU té constància que des de l'Ajuntament s'està treballant en aquesta línia, 

però de moment encara no s'ha fet res. Per tant, es considera que cal ser molt 

agressiu amb aquesta qüestió.  

 

Abans el senyor Caballo comentava els problemes de mobilitat, que no són només 

causats per l'aparcament, evidentment són causats per molts d'altres motius. El 

transport públic pateix una part d'aquests problemes.  Això no obstant, cal dir que la 

configuració del sistema de transport públic  també està en la gènesi dels problemes 

de mobilitat de la ciutat. 

 

Per tant, s'ha de donar una solució global. Fa molt de temps que des del GMCiU s'està 

reclamant. Es considera que no es pot ajornar més. Abans de començar el conjunt 

d'obres que s'està portant a terme a Manresa, el GMCiU va dir que feia falta un 

recorregut del transport urbà i un treball en profunditat de tot el recorregut del transport 

urbà a la ciutat de Manresa. En aquell  moment, l'Ajuntament va dir que no era el 

moment de fer el recorregut definitiu perquè la ciutat estaria  bastant col·lapsada i, en  

aquella conjuntura, era molt complicat de poder fer un recorregut que després no es 
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podria complir. Es va dir, que quan la situació estigués aclarida, es podria portar a 

terme el projecte.  

 

Les obres continuen sent-hi. Però no per això s'ha de deixar sense serveis als 

ciutadans o no per això s'ha de donar un servei que no sigui suficient. S'insisteix. En 

aquell moment es va ajornar pel motiu que s'ha explicat. Des del GMCiU ja es va 

manifestar que no s'hi estava d'acord, ja que per més que després es pogués dibuixar 

un recorregut definitiu, una solució  més o menys definitiva pel transport urbà de 

Manresa, sí que era cert que des d'aquell moment es podia haver treballat en una 

solució que podia haver estat més o menys provisional, adaptant-la a la situació 

motivada per les obres que es portaven a terme a la ciutat de manera simultània. 

 

Més enllà de les consideracions que s'han fet, que poden ser més o menys 

encertades, el fet és que s'ha de reclamar i s'ha de tenir ja, una solució definitiva. Per 

tant, tot i que es considera que l'esforç és correcte, tot i que es considera que s'està 

millorant el servei per aquesta zona de la ciutat, justament perquè s'entén que cal una 

solució estructural més profunda i més general, la posició del GMCiU serà d'abstenció. 

 

 

La senyora Torres i Garcia  diu que li sap greu que el GMCiU s'abstingui de votar, 

bàsicament perquè sí que és únicament una millora en una línia, però es tracta d'una  

línia que porta quasi bé el 33% dels usuaris totals del transport urbà de la ciutat.  

 

Es tracta d'un dictamen concret i potser el debat del transport públic tocaria fer-lo en 

un altre moment. Així mateix, cal remarcar que el projecte a què ha fet referència el 

senyor Vives no està encallat. Es va comunicar que s'estava en negociacions amb la 

Federació d'Associacions de Veïns, i a partir d'aquí s'està tractant de recollir totes les 

demandes, portant propostes i fent la contraproposta. Els resultats obtinguts s'hauran 

de periodificar i caldrà prendre prioritats. 
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA i 2 GMPPC) i 7 abstencions  (GMCiU), i , per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ  
 
5.1.1 PRORROGAR LA CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS A FAVOR DEL  DEPARTAMENT 

D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA FINS A 31  DE 
DESEMBRE DE L'ANY 2006, D'UN LOCAL DE PROPIETAT MUN ICIPAL 
SITUAT A LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI UBICAT ENTR E ELS 
CARRERS LLUÍS MILLET I AMADEU VIVES, AL GRUP DE LA PARADA 
S/N. 
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 22 de 
juny de 2006, que transcrit diu el següent: 

“Antecedents 
 
I. La Cap de la Secció d’Educació va proposar, en data 21 de juliol de 2005, la cessió 
d’ús a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya d’un local de 
propietat municipal situat a la planta primera de l’edifici ubicat entre els carrers Lluís 
Millet i Amadeu Vives, al Grup de la Parada s/n, amb la finalitat de pal·liar la manca de 
places escolars a la ciutat de Manresa i oferir un equipament públic on impartir 
educació infantil de segon nivell el curs 2005-2006. 
 
II. L’immoble objecte de cessió consisteix en un local, format per dues entitats, situat a 
planta primera de l’edifici ubicat entre els carrers Lluís Millet i Amadeu Vives, al Grup 
de la Parada s/n.  
Forma part de l’edifici de referència cadastral 3218007. 
La superfície construïda del local és de 372.36 m2.  
Descripció urbanística: Sòl urbà, residencial en edificació aïllada - subzona 1.8b. 
 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut de l'escriptura de compra venda atorgada 
en data 22 de juny de 2005 per la Llar d’Infants l’Esquitx, S.C.C.L. i aquest Ajuntament, 
davant el Notari de Manresa senyor Luís Baciero Ruíz, amb el número 1.431 del seu 
protocol. 
 
III. El local en qüestió figura al full 3.1.145 de l’Inventari general consolidat de béns, 
drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial, 
d’acord amb la resolució dictada per l’alcalde president en data 3 d’agost de 2005. 
 
IV. En data 19 de setembre de 2005 el Ple de la Corporació va acordar cedir l’ús 
gratuïtament, a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 
l’indicat immoble. 
 
V. El cap de l’Àrea dels Serveis a les Persones, mitjançant ofici de data 12 de juny de 
2006, ha sol·licitat prorrogar la cessió d’ús del local esmentat fins a 31 de desembre de 
l’any 2006. 
 
VI. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial  ha emès 
informe en data 22 de juny de 2006, en el qual considera que la pròrroga de la cessió 
d’ús de l’immoble descrit a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, s’ajusta a dret. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Destinatari de la cessió i naturalesa del bé. L’article 75.1 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals preveu la cessió a precari de l’ús de béns patrimonials a 
altres administracions, com en el present supòsit, o entitats públiques o privades sense 
ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, 
sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 
 
2. Justificació de l’oportunitat o la conveniència de la cessió. Amb la finalitat de pal·liar 
la situació de manca de centres docents al sector nord de la ciutat, i constatada la 
necessitat de disposar de més places escolars d’educació infantil de segon nivell 
destinades a alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys fins a 31 de 
desembre de l’any 2006, l’Ajuntament de Manresa creu convenient prorrogar la cessió 
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d’ús del local descrit a la part expositiva del present dictamen a favor del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal que disposi d’uns equipaments 
públics on impartir aquests nivells. 
 
3. Procediment i dret aplicable. El procediment per a la cessió d’ús del bé es troba 
regulat als articles 72 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. En base 
a aquesta normativa l’Ajuntament ha tramitat l’expedient. 
 

4. Òrgan competent. D’acord a l’article 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l’article 73 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, 
l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la Corporació, sense 
necessitat de concurrència d’una majoria de vots qualificada, ja que l’acord no entra 
dins del supòsit previst a l’article 47.2 lletra ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 

 
Per tot això, com a Regidora Delegada d’Educació, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  
  

A C O R D 
 
Prorrogar la cessió gratuïta d’ús a favor del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya fins a 31 de desembre de l’any 2006, d’un local de propietat municipal 
situat a la planta primera de l’edifici ubicat entre els carrers Lluís Millet i Amadeu Vives, 
al Grup de la Parada s/n, el qual figura al full 3.1.145 de l’Inventari general consolidat 
de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament amb la qualificació jurídica de bé 
patrimonial, en les mateixes condicions de la cessió d’ús que s’atorgà a favor de 
l’esmentat departament mitjançant acord de Ple de data 19 de setembre de 2005”. 
 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 
GMPPC) i  1 abstenció del senyor Caballo per absència de la Sala en el moment de la 
votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
5.1.2 PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DE L’A SSOCIACIÓ  DE 

CONSERVATORIS DE CATALUNYA  I APROVAR INICIALMENT E LS 
ESTATUTS PELS QUAL S’HAURÀ DE REGIR.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 6 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“L’Ajuntament de Manresa és titular d’un Conservatori Professional de Música que 
forma part de la xarxa d’ensenyaments artístics de Catalunya dependents de les 
entitats locals. 
 
Actualment, a Catalunya hi ha 13 Conservatoris consolidats, 3 Escoles Municipals de 
Música pendents de ser autoritzades com a Conservatoris i un centre privat autoritzat 
per impartir ensenyaments reglats de Grau Mitjà. 
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Amb la voluntat de promoure l’activitat d’aquests centres, els Conservatoris 
Professional de Música de Manresa, Igualada, Reus, Tortosa, Badalona, Barcelona, 
Girona, Cervera, Lleida, Tarragona, Vila-seca, Sabadell, Terrassa i Granollers tenen la 
voluntat de constituir l’Associació de Conservatoris de Catalunya, quines finalitats són: 
 

a) Representar els membres de l'associació i defensar els seus interessos. 
 

b) Establir contactes amb altres associacions d’àmbit estatal i europeu. 
 

c) Establir espais de cooperació amb els agents culturals. 
 

d) Impulsar l’organització d’activitats comunes en l'àmbit pedagògic i musical. 
 

e) Proposar idees pels itineraris pedagògics d’accés al grau superior.  
 

f) Plantejar al Departament d'Educació aquelles propostes que es considerin 
adients en relació als diversos aspectes acadèmics i curriculars dels 
Conservatoris de Grau Mitjà, prèvia habilitació, si es el cas, de l'ens titular de 
qui depenen. 

 
g) Promoure i difondre la necessitat i l'interès per la música i la seva pedagogia 

dins la societat. 
 

h) Treballar conjuntament amb els centres superiors de Catalunya. 
 
Aquesta ostentarà la forma jurídica de les entitats regulades per la llei 7/1997, de 18 
de juny d’associacions amb l’emparament de la la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del Dret d’Associació. 
 
Per tot això, la Regidora delegada d’Educació, proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l'adopció dels següents: 
 
 
 
ACORDS 
 
 
"PRIMER.- Participar en el procés de constitució de l’Associació de Conservatoris de 
Catalunya i Integrar-s’hi, com a membre de ple dret, un cop se n’hagi procedit a l’acta 
fundacional i ulteriors actuacions legals de constitució. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment els Estatuts que regeixen l'esmentada Associació i que 
s'incorporen a aquest dictamen. 
 
TERCER.- Facultar la Sra. Montserrat Mestres i Angla, Regidora delegada d’Educació, 
per a la signatura de tota la documentació relativa a la constitució de l’esmentada 
associació. 
 
QUART.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Manresa per a les funcions 
pròpies de l’esmentada entitat el/la Director/a del Conservatori Professional de Música 
de Manresa.  
 
CINQUÈ.- Sotmetre a exposició pública els Estatuts i expedient tramitat pel termini de 30 

dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En cas de no produir-
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se, durant l'esmentat període, cap tipus de reclamació, s'entendran definitivament 
aprovats pel Ple d'aquesta Corporació." 

 
 
La senyora Mestres i Angla diu que ja fa temps els 13 conservatoris públics de 

música que hi ha a Catalunya, i un de privat, el Liceu, estan treballant conjuntament, 

en dues línies. Per una banda, porten a terme activitats conjuntes d'intercanvi i de 

difusió de la música; i per l'altra, treballen per consensuar i millorar aspectes 

acadèmics o curriculars que no estan definits per llei.  

 

Fruit del treball conjunt ha sortit la necessitat de constituir-se com a  associació. És un 

tema que ha estat plantejat pels directors del Conservatori. Ho veuen necessari per 

sentir-se més ben representats davant de la societat i com a plataforma conjunta per 

elevar propostes per millorar l'ensenyament musical. Tot i així, aquestes propostes 

s'haurien d'elevar després d'estar habilitats per part dels titulars de qui depenen, que 

en aquest cas és l'Ajuntament de Manresa. 
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 6 GMCiU I 2 GMPPC) i  2 abstencions dels senyors Caballo i 
Martínez Conde per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb 
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS  
 
5.2.1 APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM INT ERN DELS 

CENTRES OBERTS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, de 
10 de juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents de fet 
 

L’atenció social primària, com a competència encomanada als ajuntaments, 
inclou entre altres el Servei de Centres Oberts per a infants i adolescents, la finalitat 
dels quals és la protecció i l’assistència a infants i adolescents. 

 
El Director de l’Àrea de Serveis a les Persones va proposar la redacció del 

Reglament de règim intern dels Centres Oberts de l’Ajuntament de Manresa, tenint en 
compte la necessitat d’una regulació específica per aquest servei municipal. 

 
Per resolució de l’alcalde del dia 13 de juny de 2006, es va aprovar la formació i 

designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte 
del Reglament de règim intern dels Centres Oberts de l’Ajuntament de Manresa. 

 
La comissió redactora va aprovar el dia 21 de juny de 2006 el text del projecte 

del Reglament de règim intern dels Centres Oberts de l’Ajuntament de Manresa, i que 
consta de 20 articles i 1 disposició final. 
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Fonaments de dret 
 
 L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució 
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat 
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 
 
 En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
 El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
 La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta 
també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós 
de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 
   

El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant 
l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentat Reglament. 
 

 És per això que la Regidora delegada de Serveis Socials, amb l’informe previ 
de la Comissió informativa i de control de Serveis a les Persones, proposa que el ple 
de la Corporació adopti els següents 

 
ACORDS: 
 

Primer . APROVAR INICIALMENT el Reglament de règim intern dels Centres 
Oberts de l’Ajuntament de Manresa, segons el text que s’adjunta a aquest dictamen, i 
que consta de 20 articles i 1 disposició final. 
 

Segon . SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, 
a comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del Reglament 
aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. 
 

Tercer .  DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas 
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya." 
 
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CENTRES OBERTS DE L’ AJUNTAMENT 
DE MANRESA. 

 

PREÀMBUL 
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Segons s’ estableix en el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la Llei 7/85 de 2 d’ 
abril reguladora de les Bases de Règim Local, l’ Ajuntament té competències en la 
prestació dels Serveis Socials, les qual s’ exerceixen d’ acord amb el que preveu la 
legislació sectorial de la Generalitat de Catalunya i  la resta de disposicions vigents. 
  
L’ atenció social primària es el punt d’ accés més immediat al sistema de Serveis 
Socials,  els quals  s’ han d’ entendre com a un conjunt organitzat i coordinat d’ 
accions professionals que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, 
prevenir i intervenir en persones i/o famílies, amb l’ objectiu de garantir i millorar el 
benestar social i afavorir la integració d’ aquestes. 
 
 L’ atenció social primària inclou els Servei de Centres Oberts per a infants i 
adolescents i la Llei d’ Atenció i protecció als infants 8/1995, explicita la responsabilitat 
de les Administracions públiques en la protecció i assistència dels infants i adolescents 
en defecte dels pares i/o guardadors. El marc normatiu es veu completat per: Decret 
284/1996 regulador del sistema català de serveis socials, Decret 176/2000 que 
modifica l’ anterior, i Decret 27/2003 regulador de l’atenció social primària. 
 
 

CAPÍTOL I.  

 
Article 1 .Objecte  
 
 Es objecte d’ aquest reglament la definició d’ un marc d’ ordenació del règim de 
funcionament dels Centres Oberts de l’ Ajuntament de Manresa com a instal·lació 
bàsica en la que es presta l’ assistència i protecció a la infància dins del municipi. 
 
Segons consta en el registre d’ equipaments de Serveis socials, al municipi de 
Manresa, es compta amb quatre equipaments públics destinats a Centres Oberts: 
 
Centre Obert La Font. La Font dels Capellans. 
Centre Obert Xalesta. La Balconada. 
Centre Obert l’ Alber. Grup d’ habitatges  Pare Ignasi Puig. 
Centre Sergi Aguilera. Plaça Catalunya 
 
Article2. Concepte de centre obert. 
 
 Els centres oberts, són serveis diürns públics d'Acció Socioeducativa, que pertanyen 
per llei a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Primària, que prioritza l'atenció a la 
Infància en Risc i que ha de contemplar la detecció, la prevenció, la normalització i la 
integració d'aquests infants.  
 
Article 3.-  Funció dels centres oberts . 
 
La funció dels Centres oberts, és oferir un marc i un espai als infants de Manresa  que 
requereixin suport assistencial , formatiu o que estiguin immersos en una potencial 
situació de risc,  on, mitjançant la relació educativa, i a través d’ experiències positives 
i enriquidores s’ els ajudi a tenir una socialització adequada i unes bones relacions 
amb el seu entorn. 
 
Article 4.- Objectius dels Centres Oberts. 
 
Són objectius dels centres oberts: 
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- Potenciar el desenvolupament personal dels menors tenint en compte les 

característiques pròpies de cadascun. 
- Afavorir la coeducació, en condicions d’ igualtat d’ oportunitats per als infants 

procurant que creixin en el respecte i la valoració mútua. 
- Promoure l’ educació intercultural, que afavoreix la convivència i la relació entre 

les diferents cultures. 
- Estimular la socialització i relació amb els altres, introduint-los a tots aquells 

valors i actituds cíviques de comportament social que són necessaris per la 
convivència i el desenvolupament personal. 

- Preparar als/ a les  menors per poder accedir després a recursos de lleure 
normalitzats. 

- Incidir en els aprenentatges socials dels nens/nenes com a mitjà de prevenció. 
- Dotar d’ unes habilitats socials bàsiques als  menors pel seu desenvolupament 

integral . 
- Integrar al Centre Obert a la zona on és ubicat, interrelacionant-lo amb la resta 

d’ entitats de la zona, vinculant-se a través del treball comunitari als agents 
socials del barri 

 
CAPÍTOL II. 

Usuaris/àries del Servei. Accés al servei. 

 
Article 5.- Els usuaris/àries del  servei. 
 
Els usuaris/àries a qui va destinat el servei, són els infants de la ciutat de Manresa que 
compleixin els requisits següents: 
 

-  Que estiguin cursant estudis d’ educació primària i es trobin en la franja d’ edat 
compresa entre els 5 i els 13 anys. 

 
I a més que presentin alguna o vàries de les característiques següents: 
 

- Dificultats en el procés socialitzador. 
- Pertinença a famílies amb problemes socio-econòmics i/o culturals. 
- Poca integració i/o relació amb l’ entorn més proper. 
- Problemes derivats de l’ ús inadequat del temps lliure. 
- Immersió en un entorn social de risc potencial. 

 
Article 6.- Procediment d’ admissió. 
 
1.- Els Centres Oberts són un servei de l’Ajuntament  que juntament amb les EBASP ( 
equips bàsics d’ atenció social primària) de zona on són ubicats, treballen  amb els 
infants que presenten les característiques abans esmentades.  
Per tant, l’ accés als centres serà per derivació dels professionals de l’ EBASP, en el 
territori de la qual s’ ubica el centre o bé per l’ acció directa dels educadors del centre 
en el mateix barri. 
 
2.- L’ accés als centres s’autoritzarà mitjançant resolució de l’òrgan municipal 
competent, previ : 
 

� informe de l’educador/a social que atén al menor en funció de les 
característiques del nen/nena i també del grup en el qual s’ hauria d’ 
incloure.  
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� proposta d’ altres entitats que tinguin encomanats serveis en el camp social 
validada amb el vist i plau del responsable del servei. 

 
3.-  Abans de l’ entrada de l'infant al centre obert, el professional responsable i/o altres 
professionals de l’ equip mantindran una entrevista amb els pares i/o tutors durant el 
decurs de la qual s’ els informarà de la necessitat de complir els requeriments 
següents: 
 

a) Necessitat de l’assistència continuada del menor al centre amb puntualitat. 
b) Necessitat d’ un compromís dels pares de participar activament en les 

activitats, entrevistes i reunions a les que siguin convocats. 
c) Coneixement dels drets i deures com a persones usuàries del servei 

 
Així mateix, se’ls facilitaran informacions generals sobre els objectius específics del 
centre i sobre les activitats que faran els menors, incloses aquelles compartides amb 
els pares. 
 
Article 7. Baixes. 
 
Les baixes dels centres oberts podran ser per no compliment dels requisits per a ser 
usuaris/es del servei, voluntàries, a petició del pare, mare o tutor legal, o podran ser 
forçoses. 
 
Les baixes forçoses es produiran per les següents causes: 
 
La reincidència més enllà d’ una segona vegada en la comissió d’ alguna infracció a 
les normes previstes en aquest reglament. 
 
La baixa forçosa  esdevindrà fruit del procediment administratiu corresponent incoat a 
instància i previ informe del personal responsable del centre , que incorporarà 
necessàriament el tràmit d’ audiència a l’ interessat i s’ articularà mitjançant la 
corresponent resolució per part de l’ òrgan municipal competent. 
 
Els centres Oberts tenen una finalitat socioeducativa i per tant qualsevol conducta 
inadequada suposarà la intervenció dels professionals del centre per tal de reparar de 
la manera més adient i pedagògica les conductes inadequades mantingudes pels 
menors usuaris del servei. 
 
En aquest sentit, la comissió d’ una infracció a qualsevol de les normes contingudes en 
aquest reglament donarà lloc a una amonestació. 
 

L’ Ajuntament es reserva el dret de prendre les mesures que  consideri oportunes contra els 
comportaments antisocials o violents  dels usuaris/àries o acompanyants d’ aquests a l’ 
interior de  les instal·lacions. 
 
 
CAPÍTOL III. 

Estructura organitzativa dels centres oberts 

 

Article 8. Personal tècnic. 

 
Els servei haurà  de comptar com a mínim amb un/a professional titulat o habilitat en 
educació social, el qual exercirà funcions de coordinador/ora  de tots els centres . A 
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més cada centre disposarà  d’un equip mínim format per dos/dues  educadors/ores  
socials i/o monitors/ores de temps lliure.  
 
Article 9. Funcions del/la  coordinador/ora dels Ce ntres Oberts. 
 
El/la coordinador/a serà el/la responsable dels centres i en portarà  la coordinació, 
gestió i organització , realitzant suport en l'acció educativa amb els nens/nenes i en 
ocasions en l’ activitat concreta que es realitzi. 
 
Per a la realització i desenvolupament de les activitats expressades i en funció de les 
seves característiques  haurà de tenir en compte, la programació de cadascun dels 
centres duta a terme  pels professionals d'atenció directa. 
 
 Funcions del/ la coordinador/ora  dels Centres Oberts.  
  

� Donar suport als professionals dels centre: 
• Reforçant els recursos humans del centre en absència 

d’algun professional o per alguna activitat en concret. 
•  Fent recerca de recursos de caràcter educatiu per a les 

activitats programades. 
• Fent d’enllaç amb les altres seccions o àrees de 

l’Ajuntament (manteniment, esports,...) 
� Gestionar la provisió de material i d’activitats (excursions, 

visites..) així com el pressupost que s’hi destina. 
� Participar i col·laborar juntament amb el/la Cap de  Serveis 

Específics i Especialitzats  de l’ Ajuntament en la elaboració de 
propostes referents a la línia de treball i dinàmica dels centres, 
formació dels professionals, personal en pràctiques,... 

� Coordinació amb entitats de la xarxa social per a  obtenir la 
col·laboració de voluntaris, amb l’objectiu d’oferir un reforç 
escolar individual, acompanyaments , suport en activitats, per 
aquells nens/es dels C. Oberts que ho requereixin. 

� Participar amb altres institucions com a representant dels 
centres oberts. 

  
Article 10.- Funcions dels/ de les educadors/ores d e Centre Obert. 
 
L'Educador/a social de l'EBASP corresponent per territori desenvoluparà la intervenció 
familiar  amb les famílies dels infants que participen de les activitats del centre. 
 
 Els/les educadors/es socials de centres oberts són aquells professionals que, amb 
una formació específica, intervenen educativament amb infants o adolescents en el 
marc d’un equipament social que permet una educació no formal, i que contribueixen a 
l’adquisició d’hàbits bàsics i valors essencials per un equilibrat desenvolupament de la 
personalitat d’aquests infants. 

 
Les funcions dels/ de les  educadors/ores  de Centre Obert són:  
 

• Programar, executar i avaluar les activitats del centre. 
• Fer un seguiment individual, en el marc del centre, d’aquells 

infants que presentin dificultats especials.  
• Coordinar-se amb la persona referent de l’equip bàsic d’atenció 

social primària per tal  que les seves actuacions formin part d’un 
sol pla d’intervenció familiar. 
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• Coordinar activitats lúdiques amb altres associacions o 
organismes que hi hagi a la zona, per tal que les seves 
actuacions estiguin integrades al barri i amb intercanvi i 
corresponsabilitat amb la comunitat. 

 
Article 11. Acolliment i convivència  
En aquesta matèria els/les educadors/ores de centres oberts tindràn cura del següent: 
   

• Atendre les demandes i derivacions i informar a pares i 
nens/es del servei de C. Obert. 

• Establir amb cada família, mitjançant el contracte, el 
compromís de participar i  col·laborar en les finalitats del 
C. Obert. 

• Realitzar activitats adreçades als nens/es, als pares i 
nens i als pares sols. 

• Atendre les consultes diàries dels pares, donant resposta 
si s’escau, o bé derivant a l’educador/a de l’EBASP.   

  

Article 12.- Atenció individual i grupal  
 En aquesta matèria els/les educadors/ores de centres oberts tindran cura del següent: 
 

• Elaborar objectius específics atenent-nos a les 
característiques del grup de nens/es. 

• Elaborar la programació trimestral (obj. operatius 
activitats i metodologia). 

• Avaluar cada trimestre la programació. 
• Fer recerca d’activitats i documentació per elaborar el pla 

de treball. 
• Realitzar el seguiment individual de cada nen/a i establir 

objectius a treballar en el marc del C. Obert. 
• Dur a terme les diferents metodologies encaminades a 

treballar tant les necessitats del grup de nens/es com les 
individuals. 

• Realitzar activitats de suport a l’escolaritat mitjançant jocs 
educatius i altres instruments. 

• Treballar pel ple desenvolupament de les habilitats 
socials dels infants. 

• Realitzar activitats de suport a la cura de la salut des de 
la basant de la higiene i l’alimentació. 

• Coordinar-se amb l’escola, mestres d’educació especial, 
mestre d’aula o tutor. 

  

Article 13.- Derivació i integració a recursos norm alitzats 
En aquesta matèria els/les educadors/ores de centres oberts tindran cura del següent: 
     

• Definir  i dur a terme un itinerari per a cada nen, perquè 
participi de les activitats educatives, culturals i de lleure 
del barri i/o ciutat. 

• Coordinació amb les entitats del barri i/o ciutat, i 
concretar la participació del Centre .Obert amb aquestes. 

   
Article 14.- Coordinació amb l'atenció primària pel  treball familiar 
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• Coordinació amb l'educador/a social referent de l'EBASP 
pel seguiment global dels Centres Oberts. 

• Coordinació i col·laboració amb l'EBASP per dur a terme 
el pla global d'atenció a la família. 

• Coordinació i col·laboració entre l'escola i altres serveis 
amb  l'educador social com a professional referent de la 
zona. 

• Col·laboració amb l'educador per a definir els objectius 
generals del Centre Obert. en funció del coneixement que 
té cadascú de la realitat de la zona. 

• Coordinació amb d'altres serveis que tinguin a veure amb 
l'atenció a la infància. 

  
CAPÍTOL IV. 
 

Normes de funcionament intern 
 
Article 15. Horari de funcionament  
 
 Els Centres Oberts Municipals, funcionen cada tarda de l’ 1 de setembre fins al 31 de 
juliol. 
El mes de setembre s’ inicia amb el treball intern dels educadors/ores per a la 
programació del curs i a partir del dia 15 de setembre s’ inicia 2 hores diàries d’atenció 
directa als infants de dilluns a divendres de les 16,30h a les 17,00 fins a les  18,30 
hores o les 19,00 h.. depenent del centre i l’horari escolar. 
 
L’ horari habitual de funcionament dels centres serà susceptible de modificació per 
resolució de l’ alcaldia i/o els seus delegats, d’ acord amb les necessitats i les 
característiques de la zona d’ ubicació, així com l’ edat i la tipologia de les persones 
menors que hi assisteixen. 
 
Article 16. Règim de visites i sortides. 
 
El règim ordinari de  visites als centres per part dels pares/mares/tutors serà el 
següent : 
 

- de  dilluns a divendres, entre les 19,00 i les 20,00 hores. 
 

Aquest règim podrà ser alterat  comptant amb la deguda autorització per part dels 
professionals del centre. 
 
Durant l’horari d’atenció directa als infants, amb caràcter general no estaran permeses 
les visites llevat de causa justificada o de comptar amb l’ autorització dels 
responsables del centre. 
 
Durant el curs es faran sortides fora del centre dins de la programació trimestral . 
Totes les sortides que es programin fora del centre, ja sigui dins o fora de l’horari 
habitual o el cap de setmana s’informarà prèviament als pares/mares/tutors de l’infant i 
serà imprescindible la seva autorització per escrit. 
 
Article 17. Normes de convivència. 
 
 A l’ interior dels Centres Oberts regiran tant pels  usuaris  com pels seus 
acompanyants les següents normes internes: 
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A) S’ hi  considera d’ aplicació el Decret 200/1999, de 27 de juliol sobre el dret d’ 
admissió, i s’ impedirà l’ accés a aquelles persones que manifestin actituds violentes, 
provoquin alderulls, portin robes i símbols que incitin a la violència, al racisme o a la 
xenofòbia, així com aquelles persones que provoquin molèsties a d’ altres usuaris, o 
dificultin el desenvolupament normal d’ una activitat. 
 
B) Es considera d’ aplicació la vigent normativa anti-tabac i en concret de la “Ley  
28/2005 de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo”; de tal  
manera que no en serà permès el seu consum, llevat dels llocs expressament 
habilitats. 
 
C) No es podrà menjar ni beure fora dels espais existents degudament identificats. 
 
D) No s’hi podrà dur a terme en cap cas actes il·lícits o il·legals 

 
E) No s’hi podrà dur ni emmagatzemar objectes molestos, nocius, perillosos o insalubres  o 

matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió.  
 
Article 18.- Drets i deures dels usuaris/àries dels  centres . 
 
Els/les  menors usuaris/àries  dels centres oberts tindran els següents drets: 
 

- Al  lliure desenvolupament de la seva personalitat. 
- A rebre informació precisa, objectiva i veraç, de forma adaptada a les seves 

capacitats de comprensió. 
-  Ser escoltat i consultat en relació al desenvolupament de les activitats que es 

portin a terme en els centres. 
- Que els professionals del servei vetllin acuradament pel respecte dels seus 

drets fonamentals com a persona, especialment, pel dret a la intimitat, integritat 
física i psicològica; per la llibertat de consciència i expressió. 

 
Els/les  menors usuaris/àries dels Centres Oberts , tindran els següents deures: 
 

- Acceptar i complir les prescripcions contingudes en aquest Reglament. 
- Respectar als companys i als professionals del centre. 
- Respectar les instal·lacions, el material i el mobiliari, així com les normes de la 

seva utilització. 
- Assistir continuada i puntualment al centre, participant activament en les 

activitats programades. 
 

Els pares/mares/tutors legals dels infants usuaris dels centres, tindran els següents 
drets: 
 

- Dret a una informació, suficient i adequada de les activitats, horaris i serveis 
que el centre obert ofereix 

- Dret a la participació en les activitats que es desenvolupen en el centre que 
estiguin estipulades per aquest fi. 

- Dret a l’atenció personalitzada per part dels/les professionals del centre en 
hores convingudes. 

- Dret a la continuïtat en la prestació del servei de centre obert en les condicions 
establertes en aquest reglament. 

- Dret a la participació en el pla d’intervenció del seu fill/a realitzada per els/les 
professionals del centre. 
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Els pares/mares/tutors legals dels infants usuaris dels centres, tindran els següents 
deures: 
 

- Facilitar la recepció del servei, i l’aplicació del pla d’intervenció establert. 
-  Informar als/les professionals responsables del servei de qualsevol incidència, 

o canvi de les condicions establertes en el contracte. 
- Respectar i facilitar la convivència en el centre. 
- Complir el reglament de règim intern del servei. 
- Deure de participar en les activitats que es desenvolupen en el centre que 

estiguin estipulades per aquest fi.  Excepció de causes degudament 
justificades. 

- Abonar el pagament del cost de les activitats complementàries a la prestació 
del servei, en el termini de temps establert (excursions, piscina,...) 

 
Article 19. Mecanismes d’ informació i participació : 

 
Els centres facilitaran per escrit, als pares i/o tutors legals informació sobre el 
reglament de règim intern dels centres respectius. També se’ls informarà del seu dret 
a presentar queixes i/o suggeriments que puguin millorar el funcionament dels centres. 
 
Els centres facilitaran la informació de qualsevol circumstància que afecti als usuaris o 
al funcionament del mateix centre per les vies següents: 

- mitjançant escrit exposat al taulell  d’ anuncis (informació de caire general). 
- mitjançant entrevista quan s’ hagin de tractar assumptes relacionats amb l’ 

infant i la seva família. 
 

Els pares i/o tutors, quan ho creguin oportú podran demanar de parlar amb els 
responsables del centre, havent de ser atesos en un termini no superior a una 
setmana. 
 
L’ atenció i les entrevistes amb els pares s’ efectuaran de dimarts a divendres dins  de 
la franja horària de les 16 a les 17 hores. 
 
Es convocaran dues reunions de caire ordinari amb el conjunt de pares/mares, una al   
començar el curs escolar i una altra a la seva finalització ( amb l’ objectiu d’informar de 
tot allò que atenyi al centre obert i la seva activitat). Si es creu oportú, s’en podran 
convocar d’ altres de caire extraordinari a petició dels mateixos pares.  
Als usuaris/àries i les seves famílies, s’ els demanarà l’ opinió mitjançant una enquesta 
anual, per tal que puguin valorar el funcionament i fer suggeriments sobre els centres i 
les seves activitats.  
 
Article 20. Causes de suspensió i cessament de la p restació del servei. 
       
Els centres oberts podran tancar total o parcialment quan es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 

- Malaltia i/o baixa dels educadors. 
- Motius d’ organització interna. 
- Quan el nombre de nen i nenes inscrits sigui tant baix que calgui reconsiderar 

la rendibilitat del centre. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat definitivament i publicat el 
seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, un cop transcorregut el termini de 15 
dies, que estableix l’ article 65.2 de la llei 7/85 de 2 d’ abril reguladora de les Bases de 
Règim Local i regirà de forma indefinida fins a la seva modificació o derogació. 
 
 
 
La senyora Guillaumet i Cornet  diu que Manresa té actualment 4 centres oberts de 

titularitat municipal i un cinquè de titularitat de la Creu Roja. Els centres oberts són 

serveis públics diürns, d'atenció socioeducativa, destinats a infants de la ciutat entre 5 i 

13 anys, o que cursen educació primària, i que tinguin dificultats o mancances degut a 

problemes socioeconòmics, culturals o afectius i, que per tant, necessitin un seguiment 

diari de dilluns a divendres, després de l'horari lectiu, a l'escola, d'aquest servei. 

 

El reglament només pretén definir el règim intern d'aquests centres i, per tant, establir 

els objectius, les funcions, els procediments d'admissió i d'accés al servei, l'estructura 

organitzativa del propi centre, les funcions dels educadors, els drets i deures dels 

usuaris i usuàries i dels seus pares o tutors legals, i les causes de suspensió i 

cessament de la prestació del servei, entre d'altres punts que té el reglament. 

 

És un reglament, doncs, que pretén donar a conèixer als usuaris, als professionals i 

als possibles usuaris del servei, quines són les seves funcions, quins drets i deures 

tenen, com s'hi accedeix i com s'acaba la prestació del servei. 
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius ( 7 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 6 GMCiU I 2 GMPPC) i  3 abstencions dels senyors Caballo, Irujo 
i Martínez Conde per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb 
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
6. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT  
 
6.1.1 RECONÈIXER  UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL PER IMPOR T TOTAL DE 

2880,71€ A FAVOR DE COMERCIAL BASTÉ. S.L. I FRANÇOI S XAVIER 
FARRÉ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut, de 5 de 
juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 

"Vist que s’han tramitat dues factures que ascendeixen a les quantitats de 2.203,07 € i 
677,64 €, per al muntatge i desmuntatge d’uns andamis i per a la realització d’un curs 
de Capoeira, respectivament. 

Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als 
pressupostos de l’any 2006. 
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Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit. 

Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual  quan el 
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització 
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva 
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis 
a les Persones en data 5 de juliol de 2006. 
 

Per tot això, la regidora de Joventut proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Drets de Ciutadania que informi favorablement els següent acord per a la seva ulterior 
consideració pel Ple municipal: 

 

Acord 

Primer  – Reconèixer amb càrrec a la partida 463.4.226, a l’emparament de la 
normativa abans esmentada, dos crèdits extrajudicials a favor de les entitats que a 
continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 

ENTITAT                            CONCEPTE                                                  IMPORT 

Comercial Basté, SL              Muntatge i desmuntatge andami tubular                         2.203,07 € 

François Xavier Farrre           Realització d’un Curs de Capoeira                                     677,64 € " 

 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet directament el 
dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 6 
GMCiU I 2 GMPPC) i  2 abstencions  dels senyors Martínez  i Irujo per absència de la 
Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 

 
 
7. ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
7.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMIC A, INNOVACIÓ 

I TECNOLOGIA 
 
7.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE  FORMAS Y 

CONTENIDOS JURÍDICOS, S.L. PER IMPORT DE 4.640 EUROS, EN 
CONCEPTE DE PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL CONSO RCI 
PER A LA GESTIÓ DE LA TDL DE LA DEMARCACIÓ DEL BAGE S, 
BERGUEDÀ I SOLSONÈS.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 16 de juny de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
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“Atès que la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat, mitjançant 
acord de 4 d’abril de 2006, va aprovar atorgar la concessió per a la prestació del servei 
de televisió digital local (TDL) als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació 
territorial “Manresa”. 
 
Ateses les bases que estableixen el procediment de concessió de programes de TDL 
als municipis de Catalunya, segons les quals els adjudicataris disposen d’un termini de 
quatre mesos per comunicar a la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió 
Audiovisuals la forma de gestió directa del programa assignat i acreditar la constitució 
de l’entitat gestora. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa va contractar al gabinet Formas y Contenidos 
Jurídicos SL l’elaboració d’un dictamen jurídic sobre gestió de la TDL a la demarcació 
del Bages, Berguedà i Solsonès, i el projecte d’estatuts del consorci que ha de 
gestionar la concessió. 
 
Ateses les condicions d’atorgament i els terminis fixats per la Generalitat, no es va 
disposar de temps suficient per a tramitar la contractació segons el procediment 
habitual. 
 
Atès que a la partida 541.1.226 del pressupost municipal vigent existeix crèdit suficient 
per a finançar el cost dels treballs, per import de 4.640,00 € (IVA inclòs). 
 
Atès l’informe de 13 de juny de 2006 emès pel Cap de Servei de Desenvolupament. 
 
Per tot això, el Regidor delegat d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i 
Tecnologia, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Reconèixer, a l’empara del que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, l’article 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat informat pel Cap de Servei de 
Desenvolupament. 
 
CREDITOR Formas y Contenidos Jurídicos SL 
DOMICILI Avda. Diagonal 550, principal 1a (08021 Barcelona) 
CONCEPTE Dictamen jurídic i projecte d’estatuts del consorci per a la gestió de 

la concessió de Televisió Digital Local 
IMPORT 4.640,00 € (inclou l’IVA)” 
 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet directament el 
dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 6 
GMCiU I 2 GMPPC) i  2 abstencions  dels senyors Martínez  i Irujo per absència de la 
Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 

 
 
7.1.2 AUTORITZAR A LA SOCIETAT FORUM , SA, PERQUÈ C ONCERTI UN 

PRÉSTEC HIPOTECARI DE PROTECCIÓ OFICIAL AMB DESTÍ A  LLOGUER, 
AMB CAIXA D’ESTALVIS DE MANLLEU, PER AL FINANÇAMENT  DE 
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L’OBRA DE REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI SITUAT AL CARR ER CAMP 
D’URGELL, 1-3.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 5 de juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 

"L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 

Per escrit de data 30 de juny del 2006 del gerent, en Josep Armengol i Tatjé, de la 
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al Ple 
de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec hipotecari de protecció oficial 
amb destí a lloguer, amb Caixa d’Estalvis de Manlleu, per al finançament de l’obra de 
rehabilitació amb destí a lloguer d’un edifici situat al Carrer Camp d’Urgell, 1-3, per un 
import de 286.597,20€ i un termini de 25 anys. 
Les condicions d’aquesta hipoteca son les previstes al Pla Català d’Habitatge i als 
convenis signats per les entitats financeres en desenvolupament de l’esmentat Pla i les 
fixades en l’oferta de Caixa Manlleu, que foren aprovades per acord del Consell 
d’Administració de data 28 de Juny del 2005. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 4 de Juliol del 2006. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a 
concertar un préstec hipotecari de protecció oficial amb destí a lloguer, amb Caixa 
d’Estalvis de Manlleu, per al finançament de l’obra de rehabilitació amb destí a lloguer 
d’un edifici situat al carrer Camp d’Urgell, 1-3, per un import de 286.597,20€ i un 
termini de 25 anys, amb les següents condicions al promotor: 
 
Termini: 25 anys 
Carència: 3 anys 
Tipus d’interès en el període de carència: Euribor a 90 dies + 0,35. 
 
 
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa S.A., en Josep Armengol i Tatjé, amb DNI 39.325.857-C per a la signatura de 
tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord." 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'un tràmit necessari al ser FORUM 

una societat municipal. Per concertar el préstec hipotecari, el ple municipal ha de donar la 

seva aprovació. L'import del préstec és de 286.597€, el termini 25 anys, amb un termini 

de carència de 3 anys i el tipus d'interès durant la carència euribor a 90 dies més 0.35.  
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 6 GMCiU I 2 GMPPC) i  2 abstencions  dels senyors Martínez  i 
Irujo per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 
del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 



 75

 

L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en els punts 
7.1.3 a 7.1.12 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per 
assentiment dels presents. 

 
 
7.1.3 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE  BONIFICACIÓ DEL  

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 10 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: ANTONI BELMONTE LOPEZ 
Expedient: GTR.ICB/2006000034 (GTR.ICI / 2006010444 - 
LLI.OMA/2006000048) 
Descripció obres: Rehabilitació de planta 3a. d'un edifici plurifamiliar per crear 
una habitatge nou al carrer Vell de Santa Clara, 24 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: RUFINO BALLESTEROS ORTIZ  
Expedient: GTR.ICB/2006000067 (GTR.ICI / 2006010428 - 
LLI.OBM/2006000087) 
Descripció obres: Rehabilitar 2 habitatges al C/. Sant Salvador, 9 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant:  ZASNER TEAM SL representat per OLIVARES SANTANDER 
JORGE MARINO 
Expedient: GTR.ICB/2006000070 (GTR.ICI / 2006010440 - 
LLI.COM/2006000381) 
Descripció obres: Rehabilitació de vestíbul i escala al C/. Sant Bartumeu, 23-25 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: TURISME JUVENIL DE CATALUNYA SA representat per BRILLAS 
BASTIDA JORDI 
Expedient: GTR.ICB/2006000080 (GTR.ICI / 2006010546 - 
LLI.OMA/2006000095) 
Descripció obres: Repintar façana principal alberg del Carme a la Plaça 
Milcentenari, de Manresa, s/n 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: SANDRA TRULLAS FRANCITORRA 
Expedient: GTR.ICB/2006000084 (GTR.ICI / 2006010506 - 
LLI.COM/2006000439) 
Descripció obres: Canvi de rajoles de cambra de bany i estudi al C/. Born, 14-
4t.-2a. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: CASAL FAMILIAR RECREATIU representat per SOLER BONET 
JOSEP MARIA 
Expedient: GTR.ICB/2006000086 (GTR.ICI / 2006010469 - 
LLI.COM/2006000407) 
Descripció obres: Actualitzar sistemes d'extinció d'incendis 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 

 
 
7.1.4 ESTIMAR DUES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BON IFICACIÓ 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, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 11 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
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“Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2  de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que 
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o 
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la 
lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal o utilitat pública i  
estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant:  CASES I PISOS MERITAL, S. L. representat per PUIG TOLL 
JORGE 
Expedient: GTR.ICB/2006000072 (GTR.ICI / 2006010468 - 
LLI.COM/2006000394) 
Descripció obres: Repicat de zones malmeses, arrebossat i pintat de façana 
alcarrer Nou de Valldaura, 32 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: INAJI EL AABDI - - - - 
Expedient: GTR.ICB/2006000078 (GTR.ICI / 2006010481 - 
LLI.COM/2006000421) 
Descripció obres: Pintar façana i arregalr bany al C/. Doctor Tarrés, 21-A 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal.” 

 
 
7.1.5 ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFI CACIÓ DEL 95 % DE 

LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LA CIONS I 
OBRES, PRESENTADA PER BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA, SA..  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 10 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
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“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat 
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 1, lletra e) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació o rehabilitació d’edificis o 
elements inclosos en el Catàleg i pla Especials del Patrimoni històrico-arquitectònic i 
ambiental de Manresa.  
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra e) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia 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: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA  representat per 
VIGUERA CERVERA JOSÉ 
Expedient: GTR.ICB/2006000024  (GTR.ICI / 2006302  - LLI. OMA/20060033) 
Descripció obres:  Reparació de coberta i elements de façana al C/. Àngel 
Guimerà, 30-32 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra e) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.” 

 
7.1.6 ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFI CACIÓ DEL 95 % DE 

LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LA CIONS I 
OBRES, PRESENTADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 11 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
   
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús 
públic o social. 
 
Pel Director de l'Àrea dels Serveis a la Persona s'ha informat: 
 
-  Atès que aquestes obres impliquen la construcció d’un nou CEIP  a Manresa, 

concretament a la zona de La Parada degut a que la ciutat s’està ampliant en 
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aquest sentit amb la consrucció de nous habitatges, i a la vegada hi ha un 
increment de població i és necessari poder continuar garantint el bon funcionament 
dels centres d’educació de caràcter públic destinats a l’aprenentatge i 
sociabitització dels infants a Manresa. 

 
- Així, atenent a que concorren circumstàncies d'ús públic com és la prestació per 

part de la Generalitat de Catalunya del servei públic d'educació destinat als infants 
de primària, es valora molt positivament la realització d’un nou CEIP al camí Vell 
da Santpedor, motiu pel que es considera que les esmentades obres reuneixen els 
requisits establerts a l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal núm. 3 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres i, en 
conseqüència, es proposa la concessió de la bonificació del 95% de la quota de 
l’impost per a la realització d’un nou CEIP al camí Vell de Santpedor, zona La 
Parada, en base a les circumstàncies expressades en els punts anteriors. 

 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de Gestió Tributària. 
  
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
“Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 
 

Sol·licitant: GENERALITAT CATALUNYA – DEP. EDUCACIÓ 
Expedient: GTR.ICB/2006000053 (GTR.ICI / 2006010169 - LLI.LIA/2005000013) 
Descripció obres: Sol.licita llicència ambiental del CEIP Camí Vall Santpedor 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
 
7.1.7 ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFI CACIÓ DEL 40 % DE 

LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LA CIONS I 
OBRES, PRESENTADA PER  PROMO TAMARIU, SL..  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 12 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 

 “En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 

 

L’apartat 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la 
quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves edificacions en 
el sector del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 1 de 
l’ordenança reguladora de l’ impost. 
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 3 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent  
 
ACORD 
“Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant:  PROMO TAMARIU S.L. representat per JORBA NADAL 
SALVADOR  
Expedient: GTR/ICB/2006000054   (GTR/200610446 – LLIOMA/2006000071)  
Descripció obres: Construcció d'un edifici d'habitatges plurifamiliar al C/. 
Hospital, 23 cantonada C/. Sant Salvador  
Benefici fiscal concedit. 40% de la quota a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal.” 

 
 
7.1.8 ESTIMAR PARCIALMENT DUES SOL.LICITUDS DE CONC ESSIÓ 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, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 11 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que 
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o 
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la 
lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les 
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es 
detalla a la part dispositiva. 
 
Per tant, no es compleixen la resta de requisits previstos a l'article 4-bis de l'ordenança 
fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
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Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar parcialment les sol.licituds que s'especifiquen: 
 

Sol·licitant:  ZAPTAN COMERCIAL, S.L. representat per PONS PRIETO 
ALEJANDRO 
Expedient: GTR.ICB/2006000032 (GTR.ICI / 2006010367 - 
LLI.OMA/2006000045) 
Descripció obres: Rehabilitació d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/. 
Circumval.lació, 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. 
Motiu estimació parcial: Exclusivament als efectes de la rehabilitació de la 
façana,amb el pressupost que el tècnic manifesta 30.100 €. 
 
Sol·licitant: JOAN TATJE CASAJUANA 
Expedient: GTR.ICB/2006000038 (GTR.ICI / 2006010445 - 
LLI.OMA/2006000051) 
Descripció obres: Rehabilitació planta 2na d'un edifici plurifamiliar per crear dos 
habitatges nous al C/. Mas d'en Roca, 40 (Barri Viladordis) 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu estimació parcial: Exclusivament als efectes de la intervenció en façana, 
segons el pressupost que certifica el tècnic director de les obes 4.200 €” 

 
 
7.1.9 ESTIMAR PARCIALMENT UNA SOL.LICITUD DE CONCES SIÓ 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, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 11 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  han presentat  les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
   
L’apartat 1, lletra b), disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
L’apartat 5, estableix que gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost 
les construccions, instal·lacions o obres en les qual s'incorporin sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum. 
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L’apartat 6, disposa que gaudiran d'una bonificació del 90% les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels 
discapacitats. 
 
No tindran dret a aquesta bonificació les obres, construccions o instal·lacions a les 
quals els siguin d'aplicació les prescripcions contingudes al Decret de la Generalitat de 
Catalunya núm. 135, de 24 de març de 1995, de desplegament de la Llei sobre 
promoció de l'accessibilitat, supressió de barreres i aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'ha informat parcialment 
desfavorable la sol·licitud, quant a les bonificacions previstes als aparats 5 i 6 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal, segons es detalla a la part dispositiva i favorable 
quant a la bonificació prevista a l’apartat 1, lletra b). 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l'article 4-bis de l'ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
Estimar parcialment la sol·licitud i declarar les obres que es relacionen d’especial 
interès o utilitat municipal i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 

 
Sol·licitant: PARC SUD EIXAMPLE SL representat per QUILEZ CUNILLERA 
CARLES 
Expedient: GTR.ICB/2006000008 (GTR.ICI /  - LLI.OMA/2005000062) 
Descripció obres: Rehabilitació d'edifici existent entre mitgeres al C/. Flors de 
Maig, 2 
Benefici fiscal sol·licitat: 

o 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, llletra b) de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal. 

o 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal. 

o 90 % de la quota a l’empara de l’apartat 6 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal. 

 
Motiu desestimació parcial: La disposició d'energia solar i el compliment del 
Codi d'accesibilitat, ja són aspectes d'obligat compliment a partir, 
respectivament, de l'ordenança municipal i la Norma Bàsica d'edificació 
corresponent, i per tant, no són susceptibles de la bonificació prevista als 
apartats 5 i 6 de l’article 4 bis. 
 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal”. 

 
 



 83

7.1.10 DESESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSI Ó DE BONIFICACIÓ 
DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCION S, 
INSTAL.LACIONS I OBRES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 10 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
 “Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les 
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es 
detalla a la part dispositiva. 
 
Per tant, no es compleixen la resta de requisits previstos a l'article 4-bis de l'ordenança 
fiscal per al gaudi de la bonificació. 
 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
Desestimar les sol.licituds que s'especifiquen: 
 

Sol·licitant: ABDELMALIK EL KABIRI EL BANYAHYATI 
Expedient: GTR.ICB/2005000178 (GTR.ICI /  - LLI.COM/2005000367) 
Descripció obres: Treure fustes paret i treure envà de fusta al C/. Sobrerroca 
30, baixos. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: L'objecte de la llicència no suposa una millora de les 
condicions del local. Es tracta d'una neteja de local. 
 
Sol·licitant: GERGAR C.B. representat per REQUENA RODRIGUEZ JESICA 
Expedient: GTR.ICB/2005000179 (GTR.ICI /  - LLI.COM/2005000530) 
Descripció obres: Obrir rasa interior local fins porta carrer al C/. Nou, 39 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: Les obres objecte de llicència no poden considerar-se com 
una millora o reforma d'una certa entitat. 
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Sol·licitant: JAUME MUSULEN PALET 
Expedient: GTR.ICB/2006000051 (GTR.ICI / 2006010172 - 
LLI.COM/2006000175) 
Descripció obres: Pintar façana dels baixos al C/. Remei de Dalt, 36 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: L'actuació en la façana és parcial, i no suposa cap millorao 
rehabilitació 
 
Sol·licitant: AURORA CODINA CASALS 
Expedient: GTR.ICB/2006000058 (GTR.ICI / 2006010335 - 
LLI.OBM/2006000069) 
Descripció obres: Rehabilitació de dos sostres, canviant bigues de fusta per 
formigó, en un edifici plurufamiliar entre mitgeres al Passatge de la Cova, 1 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: L'obra es troba fora de l'àmbit establert a l'annex 1 de 
l'ordenança fiscal 
 
Sol·licitant: MIGUEL BENITO HERNANDEZ RUBIO 
Expedient: GTR.ICB/2006000071 (GTR.ICI / 2006010453 - 
LLI.COM/2006000392) 
Descripció obres: Canvi de clavegueres al carrer Sant Frances, 9. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: Les obres no s'ajusten al veritable objecte de la bonificació, 
doncs només es substitueix el clavegueram”. 

 
7.1.11 DESESTIMAR UNA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE B ONIFICACIÓ 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, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 12 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
   
L’apartat 1, lletra a) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les construccions d’habitatges de protecció oficial. 
 
L’apartat 8 del mateix article estableix que les bonificacions previstes en aquest article 
tenen caràcter pregat i hauran de ser sol·licitades per l’interessat. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia en el moment de presentació de la 
sol·licitud de llicència urbanística i s'estén fins a la finalització del termini de 
presentació de l'autoliquidació provisional, establert a l'article 5 d'aquesta ordenança. 
 
Els beneficis regulats en aquest article no tindran caràcter retroactiu, i per tant no 
s'atorgaran a les sol·licituds presentades fora del termini establert. 
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No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de secció de Gestió Tributària. 
  
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia  proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del 
següent: 
ACORD 
 
Desestimar la sol·licitud: 
 

Sol·licitant:  HABITATGE SOCIAL DE LA USOC, SCCL representat per  
 
Expedient: GTR.ICB2006000046 (LLI.OMA 2003000155) 
 
Descripció obres: Construcció d'habitages als carrers Joana Herma, 44-50 i 
Amadeu Vives, 18 Pla Parcial La Parada 
 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra a) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Motiu desestimació: 
Examinat l'expedient, es desprenen les dades següents: 
- Data de finalització del període voluntari de pagament: 29 d'abril de 2004 
- Data de concessió de la llicència: 1 d'abril de 2004 
- Data de presentació de la sol.licitud de bonificació: 11 d'abril de 2006 
Per tant, la sol.licitud s’ha presentat fora de termini." 

 
7.1.12 DESESTIMAR DUES 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, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 11 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
 “Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que 
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o 
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la 
lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les 
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es 
detalla a la part dispositiva. 
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Per tant, no es compleixen la resta de requisits previstos a l'article 4-bis de l'ordenança 
fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Desestimar les sol.licituds que s'especifiquen: 
 

Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS NOU VALLDAURA NUM. 46 
representat per BOATELLA ABEYA NURIA 
Expedient: GTR.ICB/2006000077 (GTR.ICI / 2006010477 - 
LLI.COM/2006000417) 
Descripció obres: Reparació de parts d'arrebossat malmès al carrer Nou de 
Valldaura, 46. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: L'actual obra no suposa cap rehabilitació, sinó que es 
tracta només de reparacions puntuals. 
 
Sol·licitant: FLORA FERRARONS SUBIROS 
Expedient: GTR.ICB/2006000083 (GTR.ICI / 2006010492 - 
LLI.COM/2006000428) 
Descripció obres: Aplacar marbre en la part inferior de la façana al carrer 
Indúatria, 9. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: L'actuació que es fa en façana, és només parcial (petit 
aplacat), la qual cosa fa que no s'ajusti a una intervenció subjecta a 
bonificació.” 

 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a 
votació els dictàmens compresos en els punts 7.1.1 a 7.1.13 , ambdós inclosos en l'ordre 
del dia, i  s'aproven per  unanimitat dels 24 membres presents, i , per tant, esdevenen 
acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts. 
 
 
7.1.13 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT S NÚM. 10/2006, 

DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 12 de juliol de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2007, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
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Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2005,  a recursos generats per majors ingressos del 
Pressupost Municipal, i a  baixes de crèdits de despeses d’altres partides del 
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2007. 
 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2006 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
 
Tercer .- Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 541.0.754, per un 
import de 66.200,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 66.200,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 511.0.741 per un 
import de 120.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 240.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 463.2.789 per un 
import de 4.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 4.000,00 euros 
 Recursos Ordinaris .............................. 50.000,00 euros 
 
Aplicar la baixa de consignació de la partida 463.2.625, per un import de 4.000,00 
euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 0,00 euros 
 
 
Quart .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 10/2006 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2006      

       

ESTAT DE DESPESES      
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

121.5.162 Salut laboral.- Despeses socials func. I pers.no lab. 30.000,00 3.550,00   33.550,00 Consignació insuficient 

222.3.226 Defensa passiva.- Despeses diverses 12.050,12 3.000,00   15.050,12 Majors ingressos 

432.1.600 Urbanisme.- Inversions en Terrenys  1.410.328,00 821.097,91   2.231.425,91 Finançament alienacions 

432.1.600.00 Urbanisme.- Inversions en Terrenys  240.000,00 530.000,00   770.000,00 Majors ingressos 

452.1.489.20 Instal.lacions esportives.- Subvencions nominatives 48.000,00 12.000,00   60.000,00 Majors ingressos 

463.2.789 Cooperació Tercer mon.- Altres transferències 50.000,00 4.000,00   54.000,00 Consignació insuficient 

463.8.226 Programa gent gran.- Despeses diverses 28.113,00 12.100,00   40.213,00 Majors ingressos 

511.0.741 Carreteres, camins i vies publiq.- Aigues Manresa 120.000,00 120.000,00   240.000,00 Conveni urb.Can Font 

121.0.221.04 Administració general.- Vestuari 3.669,70   800,00 2.869,70 Crèdit sobrant 

313.0.221.04 Acció social.- Vestuari 3.778,27   800,00 2.978,27 Crèdit sobrant 

422.1.221.04 Ensenyament bàsic.- Vestuari 2.478,00   500,00 1.978,00 Crèdit sobrant 

422.2.221.04 Ensenyament bàsic.- Menjadors escolars - Vestuari 1.260,00   200,00 1.060,00 Crèdit sobrant 

443.0.221.04 Cementiri.- Vestuari  1.656,00   200,00 1.456,00 Crèdit sobrant 

452.1.221.04 Instal.lacions esportives.- Vestuari 4.297,14   250,00 4.047,14 Crèdit sobrant 

452.3.221.04 C.Cívics, S.Ciutat, T.Conservatori.-Vestuari 2.633,06   800,00 1.833,06 Crèdit sobrant 

463.2.625 Cooperació Tercer mon.- Mobiliari 4.000,00   4.000,00 0,00 Crèdit sobrant 

313.1.226 Acció social-Benestar social.- Desp. Diverses 20.824,00 30.000,00   50.824,00 Consignació insuficient 

541.0.226 Suport i extensió universitària.-Deso.diverses 42.800,00 4.000,00   46.800,00 Consignació insuficient 

121.0.120 Administració general.- Retribucions bàsiques 1.175.959,00   4.000,00 1.171.959,00 Crèdit sobrant 

          0,00   

       

       

   1.539.747,91 11.550,00   

 
 

ESTAT D'INGRESSOS        

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

       

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ PREV.INICIAL AUGMENT DISMINUCIÓ PREV.DEFINITIVA EXPLICACIÓ 

399.06 Reintegr.cost d'obres i intal.exe. 240.000,00 530.000,00   770.000,00 Majors ingressos 

455.00 De l'Administr.Gral.Generalitat Catalunya 1.863.000,00 27.100,00   1.890.100,00 Majors ingressos 

600.00 Alienació de solars 614.624,00 821.097,91   1.435.721,91 Majors ingressos.- Alienacions 

870.02 Aplicació financiació incorporacions crèd.   25.346,55   25.346,55 
Finançament préstec. Museu 
V.Masachs 

917.01 A mig i llarg termini 13.210.137,00 160.853,45   13.370.990,45 
Préstec formalitzat, Museu V.M. I Can 
Font. 

870.01 Romanent Tresoreria   30.000,00   30.000,00 
Aplicació romanent.-Atendre part. 
541.0.226 

       

   1.594.397,91    

 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'un expedient de modificació de 

crèdits. Per una banda, hi consta l'acceptació d'una sèrie de subvencions: 12.000€ per 

esports, 3.000 € per protecció civil; 12.100€ per la gent gran. Els 12.100€ es destinaran a 

l'elaboració  d'un vídeo sobre la memòria històrica i els 12.000€ d'esports es reparteixen 
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6.000€ per "Manresa. Ciutat del bàsquet català", 3.000€ pels 75 anys del bàsquet, i 

3.000€ pel centenari del Centre d'Esports Manresa. 

 

Així mateix, es disposa de 2 partides importants per majors ingressos: una, de 530.000€ 

que venen d'enderrocs, per tant, majors ingressos provinents dels propietaris; i l'altra, 

821.097€ que prové de majors ingressos d'alienacions, és a dir, vendes d'actius 

municipals per un import superior al que estava previst en el pressupost.  

 

Finalment, es disposa altres canvis de partides més puntuals: 30.000€ addicionals per la 

partida de desallotjament de serveis socials; 120.000 € pel conveni de Can Font que s'ha 

aprovat, i era necessari suplementar la partida; 66.200 € per un conveni amb la UPC, per 

millorar  l'accessibilitat al Museu Valentí Masachs; 3.550 € de partides vàries de recursos 

humans i el mateix amb solidaritat, per tant, es treuen 4.000 € d'una partida i es posen en 

una altra. 
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA) i  9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA  MEM ÒRIA DE LES 

VÍCTIMES DEL BOMBARDEIG FRANQUISTA A  MANRESA.  
 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal Esquerra Republicana  de 
Catalunya, de 12 de juliol de 2006, que transcrita diu el següent: 
 
"Atès que som a punt de commemorar els setanta anys de la sublevació del 18 de 
juliol de 1936, és avinent recordar que durant les darreres setmanes de la guerra civil 
(1936-39) Manresa va patir dos bombardeigs de I'aviació franquista amb un total 
d'almenys 35 víctimes mortals. La Guerra en aquells moments era ja inequívocament 
decantada a favor de I'exèrcit franquista. L’objectiu era clar: desmoralitzar 
completament la població civil. 
 
Al Principat de Catalunya els bombardeigs aeris van provocar la mort de més de 5.000 
persones, molts d’ells dones i criatures. Els territoris de parla catalana, i també les 
ciutats i territoris de l'Estat que es van mantenir fidels al regim república, van ser un 
banc de proves perles aviacions. feixistes que poc després posarien en practica, a 
gran escala, durant la 11 Guerra Mundial. 
 

Acabada la guerra, el nou regim franquista mai no va reconèixer la seva participació en 
aquests atacs aeris contra una població civil indefensa. Igualment, els ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya no han rebut les disculpes formals deis governs espanyol, 
italià i alemany per aquelles accions que es van cometre durant les dictadures de 
Franco, Mussolini i Hitler. 

 

Recentment, un grup de ciutadans (historiadors, cineastes) amb la col.laboració de 
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manresans que van viure I'horror han elaborat un estudi sobre aquests bombardeigs, 
que entre altres .s’ha traduït en un documental audiovisual i un web que explica els 
fets ocorreguts entre el 21 de desembre de 1938 i el 19 de gener del 1939. 
 
Per això, recollint la proposta de col·lectius ciutadans, i amb la voluntat de recuperar la 
memòria històrica col.lectiva, proposem de prendre els següents 
 
ACORDS 
 

1. Que es realitzi una declaració i un acte institucional i públic d'homenatge a les 
víctimes deis bombardeigs coincidint amb I'aniversari d’algun. deis 
bombardeigs. 

 
 

2. Que en un lIoc significatiu d'aquests bombardeigs es col·loqui una placa 
d’homenatge a les víctimes amb un text que expliqui breument els fets. 

 
 

3. Que l'Ajuntament de Manresa prepari per aquestes dates un conjunt d'activitats 
(xerrades, exposicions, audiovisuals...) amb I'objectiu col.laborar en la 
recuperació de la Memòria històrica deis bombardeigs. 

 
 

4. Trametre aquesta decisió i la declaració institucional al Consell Comarcal del 
Bages, la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat Espanyol." 

 
A continuació el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMPPC, del 17 de 
juliol de 2006, que transcrita diu el següent: 
 
"Atès que som a punt de commemorar els setanta anys de la sublevació del 18 de 
juliol de 1936, que inicià la Guerra Civil Espanyola. 
 
Atès que durant aquesta cruel guerra els cituadans i ciutadanes d’Espanya varen estar 
enfrontats segons el bàndol en què es trobaren en aquells moments. 
 
Atès que moltes famílies vam patir les conseqüències del sense sentit d’una guerra. 
 
Seguint l’acord de 20 de novembre de 2002, aprovat per unanimitat a la Comissió 
Constitucional del Congrés dels Diputats, que es va declarar que la Constitució de 
1978 va ser la Constitució de la Concòrdia, ja que va intentar posar el punt i final a un 
tràgic  passat d’enfrontaments entre els espanyols. 
 
Per això, proposem els següents 
 

ACORDS 
 
 

1. Que el plenari d’aquest Ajuntament seguint aquest sentit de concòrdia, 
realitzi una declaració i un acte institucional i públic d’homenatge a totes les 
víctimes d’aquesta guerra civil. 

 
2. Que l’Ajuntament de Manresa prepari per aquestes dates un conjunt 

d’activitats (xerrades, exposicions, àudiovisuals...) amb l’objectiu d’explicar 
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els horrors viscuts i fer tot el possible perquè aquesta situació no es 
repeteixi. 

 
3. Trametre aquesta decisió i la declaració institucional al Consell Comarcal 

del Bages, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya." 
 
 
El senyor Fondevila i Subirana  recorda que el 18 de juliol és una data que té al 

darrera una trista memòria ja que fa 70 anys es va produir el cop d'Estat contra la 

legalitat republicana, que era una legalitat democràtica i, s'instaurava, a partir d'una 

guerra promoguda pel general Francisco Franco, un immens desastre, que tindria 

resultats especialment difícils a partir d'un conflicte bèl·lic, d'un enfonsament econòmic 

i,  a Catalunya, fins i tot una persecució cultural. Tot i que en d'altres ocasions ja s'hi 

ha fet referència,  també és cert que a mesura que els anys passen avança la recerca 

històrica, avancen els coneixements i també la pèrdua dels temors que fan que cada 

vegada es conegui amb més detall el conjunt dels desastres que va suposar aquella 

guerra. D'entre tots aquells episodis, el dictamen es concentra en  el dels bombardeigs 

a Manresa.  

 

Des d'ERC es presenta aquesta moció a partir de la sol·licitud que va trametre la 

Candidatura d'Unitat Popular. El dictamen permet recordar que en la Guerra Civil dels 

anys 1936 a 1939, van ser moltes les poblacions, les ciutats catalanes, que van ser 

objectius de nombrosos atacs aeris. Aquests atacs  van trencar radicalment les formes 

de vida quotidiana. Les poblacions més castigades van ser aquelles que van quedar 

prop de les línies del front,  les que eren objectius militars prioritaris i les que tenien un 

valor estratègic singular. En aquest sentit, cal fer referència a l'extrem que suposa 

Lleida, a prop del front, però també d'altres, tants estranys , com va ser el bombardeig 

a Granollers, o els més habituals que es produïen a la capital catalana, a Barcelona.  

 

La majoria d'historiadors s'han posat d'acord en el fet que la Guerra Civil va ser un 

enorme banc de proves, que s'aplicaria a major escala, després, a la Segona Guerra 

Mundial. Al començament de la Guerra Civil a Espanya, la maquinària militar era 

especialment antiga i, a poc a poc, s'hi van anar incorporant, per part dels dos exercits, 

algunes de les que serien, després, autèntiques novetats quant a maquinària de 

guerra i capacitat de destrucció. Això es pot exemplificar, en el cas dels avions, pel 

que fa a les accions de bombardeig. Bombardejar a la població civil era una novetat 

bèl·lica, la qual es va emprar intensament a Catalunya.  

 

Tot el que s'ha dit és per remarcar que els objectius que hi havia en aquelles 

operacions de càstig contra la població civil era sembrar la por, l'espant, la mort entre 

la població civil innocent. Aquestes accions, que va tenir contestació per part de 

l'aviació republicana, s'inicien  per part de les autoritats franquistes buscant un efecte 

desmoralitzador,  buscant la impotència, buscant la indefensió i el pànic. El resultat 

final és que a Catalunya hi va haver com a víctimes d'aquells bombardejos, més de 

5.000 persones, la majoria d'elles de la població civil, com a preludi del que havia de 
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ser la Segona Guerra Mundial.  

 

Així mateix, s'ha d'insistir amb una última idea que no s'ha de perdre de vista i que la 

proposició recull perfectament. Les víctimes dels bombardejos civils, que van morir en 

el decurs de la Guerra civil, no coneixien bàndol. Hi havia gent ideològicament dispar, 

però van ser totes elles víctimes de la guerra i dels bombardejos. Precisament, en 

l'audiovisual  sobre la guerra a Manresa es descobria, per un costat, que tothom 

s'animava a parlar i, ho feia sobretot gent titllada de conservadora que, especialment 

en els anys de la transició, no havia expressat mai les reserves que tenia i la 

contradicció que els suposaven aquells bombardejos. És a dir, l'aviació franquista, 

entre d'altres, va bombardejar els propis partidaris franquistes que hi havia a la ciutat 

de Manresa. Aquest fet va succeir en els bombardejos del 21 de desembre de 1938 

que va suposar 33 morts a la ciutat, i, posteriorment, el 19 de desembre de 1938, que 

va suposar 2  víctimes mortals.  

 

Es tracta de fer un reconeixement a totes les víctimes del conflicte. La ciutat de 

Manresa des de 1940 ha fet reconeixements i, a partir dels ajuntaments democràtics, 

probablement recollint l'esperit que el GMPPC intenta posar a la seva moció de 

substitució, ja va avançar en el reconeixement unitari de qui havia estat víctima d'un 

conflicte. Aquest fet es va plasmar en la modificació de la plaça de la República 

Argentina, que va desaparèixer el monòlit i es va transformar la literatura que 

acompanyava a les víctimes que allà s'homenatjaven.  

 

En el dictamen que es presenta es  vol incidir en un aspecte específic: el dels 

bombardejos. Les autoritats franquistes mai no van reconèixer que havien estat autors 

de bombardejos sobre la població civil. S'ha considerat, doncs, que mereixia un 

reconeixement específic. 

 

El procés de reconeixement de la memòria s'orienta en una determinada línia. Hi ha la 

voluntat de fer un reconeixement a totes les víctimes i d'avançar en la cultura de la pau 

i del respecte, que és la feina que tradicionalment s'ha provat de fer en els transcurs 

d'aquests anys d'ajuntaments democràtics, des de la ciutat de Manresa. 

 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que el GMPPC presenta una moció de substitució 

respecte a la proposta que el GMERC porta al plenari. Des del GMPPC s'entén i es 

subscriu una part important de l'explicació del senyor Fontdevila. Així mateix, es 

considera que el fons de la moció de substitució que es presenta ve a dir el mateix que 

la proposició presentada, malgrat que hi deuen haver certes diferències  que fan  

necessari que es presentin textos diferents. Cal dir al respecte que les diferències es 

poden explicar sense cercar irritacions innecessàries per intentar avançar en el procés 

de cultura de la pau.  
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El GMPPC planteja substituir la proposició presentada perquè  considera que fer un  

homenatge  només a les víctimes d'una de les dues parts dels conflicte, de la mateixa 

manera que es va fer en les dècades posteriors a la Guerra Civil, és incorrecte.  

 

Des del GMPPC es considera que recuperar la memòria històrica significa, no només 

recuperar la memòria dels anys de la Guerra Civil, sinó també els anys precedents i 

posteriors de la Guerra Civil. Per tant, la moció presentada s'orienta,  no només a les 

víctimes dels bombardeigs, sinó que es pretén que es tinguin en compte les més de 

175 persones que a Manresa van ser assassinades. Aquells assassinats també 

formen part de la memòria històrica de Manresa i de la realitat que en aquells 

moments es va viure. Per tant, també s'ha  de reconèixer les persones que van ser 

assassinades, per ser catòliques, per les patrulles de control i pels comitès 

antifeixistes. Aquests episodis formen part de la memòria històrica i en aquesta línia es 

proposa la moció de substitució.  

 
La senyora Sensat i Borràs  diu que respecte la moció de substitució presentada pel 

GMPPC es volen fer dues reflexions. En primer lloc, tot i que s'entén el discurs del 

GMPPC, es considera que es confon la naturalesa de les dues proposicions. La 

proposició presentada no té com  objecte principal determinar a qui va dirigida, sinó 

perquè va passar. En una guerra civil no hi ha guanyadors ni vençuts, sinó que hi ha 

víctimes a banda i banda. El que si que hi va haver és un guanyador que no tenia la 

legitimitat democràtica. Aquest fet és el que no s'hauria d'oblidar quan es parla de 

memòria històrica. Hi ha moltes maneres d'accedir al poder i de defensar les idees i de 

pretendre transformar i millorar una societat, però sens dubte, fer un cop d'Estat no és 

la manera legítima. 

 

 

La proposició pretén o tracta sobre els mitjans que es van utilitzar per  defensar unes 

idees i per intentar imposar aquelles idees. No es tracta de si qui les va tirar també va 

patir. La proposició té en consideració el fet que els bombardejos van ser fruit d'una 

guerra il·legítima, en el sentit que la va iniciar algú que volia  accedir i governar 

Espanya i Catalunya per mitjans no democràtics.  

 

En segon lloc, des del GMICV-EA  es considera una llàstima i una oportunitat perduda 

el fet  que l'avantprojecte de llei que el Govern presentarà al Congrés dels Diputats no 

reculli alguna de les reivindicacions més importants per treballar en la memòria 

històrica i per conèixer la importància del que és la llibertat i la democràcia, com és la 

d'anul·lar tots els judicis franquistes que es van fer durant la dictadura. El fet que no 

s'incorpori a la llei és una pèrdua molt gran i és una manera de dificultar d'una forma 

visible què és la democràcia i què no és, i com hi ha persones i col·lectius que durant 

la dictadura van aconseguir un patrimoni personal i col·lectiu a costa d'altres amb la 

impossibilitat d'unes lleis justes, i com molta gent va ser assassinada o va ser tancada 

sense les garanties d'assegurar els seus drets fonamentals.  
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Així mateix, s'esgotarà la legislatura al Parlament de Catalunya sense haver-se 

aprovat la Llei del memorial democràtic, una llei que és molt important ja que en 

aquesta llei hi ha un reconeixement explícit a unes víctimes que malauradament si es 

tarda gaire, no en quedarà cap de viva a qui poder-li reconèixer el seu esforç i sacrifici 

per les llibertats, no només de Catalunya sinó de l'Estat espanyol en general.  

 

Finalment, es considera, que tot i que s'entén i es comparteixen moltes de les 

reflexions que ha exposat el GMPPC, no hauria de ser contradictori donar el vot 

favorable a la moció presentada per el GMERC, per tal de començar a fer un pas 

endavant i deixar enrera la lògica de vencedors i vençuts i començar a fomentar la pau 

i els valors ètics que la fomentin. 

 

El senyor Vives i Portell  es disculpa per personalitzar la qüestió i diu que en la seva 

intervenció es referirà a dues persones a les quals va estar molt unit. Una va ser el seu 

avi, que el dia 18 de juliol hauria complert 94 anys, i que va morir el 4 de desembre de 

l'any 2005, i l'altra, el seu pare. Segueix dient que aquestes dues persones 

segurament avui estarien molt contentes d'estar en el saló de plens perquè es veurien 

reflectits en moltes de les coses que s'han dit, entre d'altres coses, perquè l'un i l'altre 

van viure de manera molt directa el tema de què avui es parla.  

 

El senyor Vives segueix dient que el seu pare tenia tres anys i mig quan hi va haver el 

primer bombardeig, i el primer record que va tenir de la infantesa, sempre li explicava, 

va ser, l'esclat de l'explosiu i com van esqueixar-se les parets de l'edifici del costat. 

Aquest és un record que li va quedar gravat tota la vida, tenia tres anys i mig, i els 

nens a aquesta edat obliden moltes coses, però n'hi ha algunes que queden gravades 

a l'inconscient. A l'inconscient del seu pare va quedar gravat la bomba que va caure al 

costat de casa seva i l'horror que es va viure després i sobretot el desordre que en la 

ment d'un nen era absolutament inexplicable. En moments recurrents sempre en 

parlava, hi deia "va caure aquí", "aquí vaig veure això", "allà vaig sentir allò".  

 

Sobre el seu avi, diu que estaria molt content ja que va viure instal·lat en la 

contradicció de la guerra. El seu avi era tresorer de la CNT  del que era el sindicat del 

transport. Era un camioner de l'Agència Mora, i com que no hi havia gaires camions a 

l'època, el 18 de juliol del 1936, uns companys seus, en aquest cas eren companys de 

la FAI, el van anar a buscar perquè els ajudés a anar a buscar gent per portar-los en 

un indret per afusellar-los. El seu avi s'hi va negar i el van tancar al Casino. Al Casino 

hi havia gent tancada des d'on els conduïen directament al Camp de la Bota. El seu 

avi va fugir amagat als baixos d'un tren, va arribar al front de Terol i allà va estar tres 

anys combatent al costat dels republicans.  

 

L'avi sempre deia, quan parlava dels bombardejos, "ens deien sempre que ens 

poséssim sempre sota del campanar perquè deien que el campanar mai el tocaven". I 



 95

un dia estaven bombardejant un poblet al costat de Terol, i l'avi no va fer cas i no es va 

posar sota del campanar. Diu que va anar a la trinxera, i va estar dos dies a dins d'una 

trinxera, dia i nit, perquè els "rais" anaven passant. I curiosament els companys que es 

van amagar al campanar van morir tots perquè van tocar el campanar. És a dir, van 

destruir completament un poble i fins i tot allò que era més simbòlic, el campanar, allò 

que li donava la personalitat des de molts segles enrera. 

 

Aquestes són les vivències de les persones, de les víctimes que van viure una guerra i 

que la van viure des de situacions diferents, en edats diferents. Uns ho van viure a 

Manresa, van viure els bombardejos; i d'altres no podien estar a Manresa al costat de 

les seves família perquè resultava que hi havia uns milicians, unes patrulles a les que 

es referia el senyor Javaloyes, que defensaven el bàndol republicà, i al final el més 

curiós és que un tribunal feixista volia condemnar el seu avi a mort. El va salvar una 

monja que estava al tribunal a qui ell havia salvat en l'assalt a un monestir. Ja veus. 

Les contradiccions de la vida  més enllà de la guerra. 

 

El senyor Vives explica que ha referit tot això perquè considera que la proposició és 

molt important. La proposició és molt important per retre homenatge a aquesta gent. 

Per retre homenatge a aquesta gent, a les seves famílies i sobre tot per fer recordar 

que això va passar i que no és tan llunyà en el temps. Per tant, encara hi ha molta gent 

a Manresa que recorda i que ha viscut la guerra i que ho reviu amb emoció i amb 

dolor.  

 

El senyor Vives diu que en la proposició es tracten unes circumstancies concretes. Diu 

que és important fer-ho per parts. A vegades, es parla de fer propostes més 

generalistes per tal de posar-hi un embolcall que ho faci més amable. El senyor Vives 

considera que no, que la gent jove d'avui, els fills, els néts i els besnéts d'aquesta 

generació és bo que sàpiguen que va passar i que a més a més puguin mirar de fit a fit 

a persones que van viure això i puguin copsar exactament quin va ser el sofriment que 

van passar. I això no és obrir velles ferides. Això és empapar-se del record per 

entendre el què va passar, i per saber què s'ha de fer perquè no torni a passar. I això 

és bo fer-ho d'aquesta manera. Avui es parla dels  bombardejos i, un altre dia es pot 

parlar d'una moció d'una altra cosa. Fa temps es va presentar una moció, a instància 

de Joaquim Aloy, al voltant de les persones que hi ha enterrades en una fosa comuna 

al costat del cementiri. Es va dir, que s'havia de reconèixer les persones que hi havia a  

la fossa. Doncs bé, un altre dia se'n portarà una altra. I això és molt important. Això 

que es fa al saló de sessions és important ja que s'està vivint un moment en què les 

generacions joves, moltes vegades, obliden coses que pràcticament formen part de la 

immediatesa del nostre passat.  

 

El senyor Vives explica que fa pocs dies va veure una entrevista d'una  colla de 

mestres i parlaven del que sabien i del que no sabien els  seus alumnes. Hi havia 

alumnes que no sabien qui era Francisco Franco. Ja no es fa referència de qui era 
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Manuel Azaña o de qui era Lluís Companys o de qui era Francesc Macià o de qui era 

Josep Tarradellas o de qui era Ventura Gasol. No, no. Francisco Franco no sabien qui 

era. Aquest fet és extraordinàriament greu ja que després es reprodueixen conductes i 

es fan manifestacions que són extraordinàriament importants i que revesteixen un 

caràcter gravíssim des del punt de vista de l'ètica i del comportament que tothom ha 

de tenir des del punt de vista de la cultura, però de la cultura però de la cultura amb 

majúscula. I l'acte d'avui és una aportació petita, però és una aportació. I el que és 

important és que no es quedi en una acta de l'ajuntament de Manresa del dia 17 de 

juliol del 2006, sinó que és necessari que s'expliqui. Hi ha l'obligació de fer això, i no 

per obrir velles ferides. Que ningú ho mal interpreti. No per fer reviure antics 

enfrontaments, sinó per situar les coses allà on eren i perquè tothom pugui reviure 

d'una forma diferent allò que moltes persones van passar per tal que no torni a passar. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte  diu que el GMPSC votarà favorablement la moció 

presentada pel GMERC. El perquè del vot favorable es pot buscar en un quadre de P. 

Picasso, el Guernika, el qual, potser,  és  la màxima expressió del tema que s'està 

tractant. 

 

El GMS votarà a favor perquè els socialistes, catalans i espanyols, sempre han seguit 

el criteri de denunciar la dictadura franquista, el feixisme, el militarisme i els 

assassinats que es van produir en la Guerra Civil espanyola.  

 

No s'entrarà a fer cap dissertació del franquisme ni s'entrarà en una actitud de 

revisionisme històric. Es diu això perquè la moció que es presenta és una moció molt 

concreta respecte a uns fets que es van produir a la ciutat de Manresa. Així mateix, es 

respecta i es comparteix els criteris que el GMPPC expressa en la seva moció de 

substitució, i que s'entén que formalment no és de substitució sinó que planteja un 

altre tema de molt més abast i que el GMS no entrarà en cap mena de dissertació 

sobre la Guerra Civil espanyola ni les seves causes, tot i que es respecta el que 

expressa la moció, perquè s'entén que si es mantenen els valors que han expressat 

tots els grups en la sala, seria molt difícil que es tornés a reproduir una gran tragèdia i 

un gran fracàs de la convivència com el que va ser la Guerra Civil. 

 

 

El senyor Fontdevila i Subirana   lamenta que allà on algú hi pugui veure algun afany 

de protagonisme d'ERC, molt sovint, només és una equivocació en la redacció com a 

conseqüència de les presses. La moció que s'ha presentat tenia la voluntat de ser de  

consens, no pas d'ERC, sinó del conjunt de les forces polítiques. 

 

Així mateix, la moció va adreçada al reconeixement de totes les víctimes dels 

bombardejos a Manresa i, per tant, la inspira una clara voluntat de concòrdia. Darrera 

d'aquesta moció, no hi ha cap bàndol, sinó una voluntat de, capítol a capítol, anar 

recuperant la memòria històrica. S'entén que, si des d'ERC es vota en contra de la 
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moció de substitució només és perquè la moció de substitució és molt generalista i, el 

sentit de concòrdia que reclama d'homenatge a totes les víctimes de la Guerra Civil, 

sortosament, ja s'ha començat a fer de manera global i, per tant, no es desautoritza al 

GMPPC sinó que es convida a avançar en l'especificitat d'un episodi, el dels 

bombardejos, i  se li demana el vot favorable. 

 

Finalment, no es tracta de dissoldre a totes les víctimes en el maremagne d'una llista, 

que avui dia té noms i cognoms, sinó que es  tracta que cada vegada és més fàcil  

poder parlar d'aquests fets que afecten  a tothom. Es recupera un episodi, 

especialment sagnant, que no va tenir reconeixement per part de ningú.  

 

Més enllà de les discordances que hi ha sempre que es fan lleis d'aquesta mena, 

s'està convençut que Catalunya també tindrà la seva llei de memorial democràtic i hi 

haurà un acord en el procés de recuperació col·lectiva que ha de ser font i fonament 

de la cultura de la pau a què s'ha fet referència. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que, vistes les demandes que es fan des del 

GMERC, es vol aclarir que, tot i que s'entén que la moció de substitució pot ser molt 

generalista, és a partir de la generalització que es pot entendre els aspectes concrets 

que se'n deriven, tals com la moció que es presenta en el ple. Així mateix, per afavorir 

la memòria històrica cal treballar des d'una perspectiva global i a partir d'aquesta 

globalitat, l'Ajuntament ha d'exposar i  fer conèixer aquells episodis concrets que es 

van esdevenir, com pot ser els bombardejos que la ciutat de Manresa va patir. 

 

El GMPPC entén i comparteix la moció presentada i agraeix la comprensió que els 

diferents grups municipals han  mostrat respecte a la moció de substitució que s'ha 

plantejat. 
 
L'alcalde sotmet a votació l'esmena de substitució presentada pel GMPPC i es rebutja 
per 2 vots afirmatius (2 GMPPC) i 22 vots negatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA i 
7 GMCiU). 
 
Tot seguit, l'alcalde  sotmet la proposició  a votació i s'aprova per  22 vots afirmatius (9 
GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA i 7 GMCiU), 2 vots negatius (2 GMPPC), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC, ICV-EA I PPC 

SOBRE PROTECCIÓ DEL VALOR AGRÍCOLA DELS PLANS VINCU LATS A 
LA RIERA DE RAJADELL.  

 
El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals PSC, CiU, ERC, 
ICV-EA I PPC, de 13 de juliol de 2006, que transcrita diu el següent: 

"El debat a l’entorn del traçat de l’eix diagonal (C-37), en el tram comprès entre Sant 
Salvador de Guardiola i Manresa (Eix Tranversal) ha posat de manifest la voluntat 
unànime de preservar els valors mediambientals i paisatgístics dels espais agrícoles 
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situats a banda i banda de la riera de Rajadell, els quals juntament amb els plans de 
Salelles configuren un àmbit on concorren uns valors que esdevé imprescindible 
mantenir. 

 

Les especials característiques d’aquests espais –amb grans valors ecològics, 
agronòmics i productius– han determinat que en el Pla Territorial de les Comarques 
Centrals els hagi estat identificat bé com a sòls de valor natural i de connexió, bé com 
a sòls d’alt valor agrícola, prefigurant una protecció altament restrictiva en relació a les 
possibilitats de transformació que els poguessin afectar. 

 

Més enllà del que aquesta identificació com a sòls objecte de protecció especial 
suposarà per a aquests espais, s’escau, en aquests moments, un clar reconeixement 
de la seva importància mediambiental i paisatgística amb l’objectiu de mantenir els 
seus valors actuals. 

 
És per tot això que els grups sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents 
acords. 
 
1. Prendre el compromís institucional, polític i públic de mantenir en els nous 

planejaments que afectin el nostre municipi –i en especial, la formulació del nou 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (nova denominació del PGOU)– la 
classificació com a sòl no urbanitzable i per tant no subjecte a transformacions 
urbanístiques de l’àmbit identificat com a sòl de protecció especial pel Pla 
Territorial de les Comarques Centrals. 

2. Instar al Departament de Política Territorial i Obres públiques a mantenir la 
classificació prevista pel Pla Territorial de les Comarques Centrals per aquest 
àmbit i a ajustar les determinacions del Pla director del Pla de Bages a aquesta 
regulació. 

3. Donar coneixement d’aquests acords al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (Secretaries de Planificació Territorial i de Mobilitat), al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, al Delegat del Govern a la Catalunya Central, al Consell 
Comarcal del Bages, a l’Ajuntament de Salvador de Guardiola, a la Unió de 
Pagesos del Bages i a l’Associació de Veïns de Salelles." 

 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  diu que el GMS s'afegeix a la preocupació, que segurament 

expressaran tots els grups municipals, per preservar un espai d'alt valor ecològic, 

paisatgístic i que té una gran importància com a espai agrícola i com a assentament de 

petits nuclis rurals. Tot això com a expressió de la preocupació que segurament molts 

ciutadans i ciutadanes de Manresa  han estat expressant entorn al debat que es va 

produir en relació al futur traçat de la connexió de l'eix diagonal amb l'eix transversal.  

 

El senyor Vives i Portell  diu que el GMCiU, des del primer moment que es va suscitar 

el debat en relació al traçat de l'enllaç entre l'eix Diagonal i Manresa,  va tenir clar que 

des de l'Ajuntament s'havia de tenir clar  que hi havia tota una zona del municipi de 

Manresa que havia d'estar especialment protegida. Havia d'estar-ho, no només perquè 

des de l'Ajuntament es tingués uns principis que s'abonessin a la sostenibilitat, a la 

protecció de l'entorn natural, a la protecció de l'explotació agrícola, a la protecció dels 

boscos, no només per això, sinó perquè a més a més, fa molts anys, fa segles, que hi 
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ha moltes persones de la ciutat que s'han dedicat  a protegir, a treballar, a tenir cura, a 

mantenir tot aquest entorn. Persones que hi viuen i persones que no hi viuen.  

 

En tot cas, la moció no és sobrera perquè en el fons ratifica això i ho ratifica d'una 

manera solemne i mitjançant aquest ple municipal, que és l'òrgan principal d'aquest 

Ajuntament. Té molta importància perquè els sotasignants són tots. Això significa que 

tots es comprometen a això. I això és prou important i hauria de reforçar la seguretat 

jurídica de totes aquelles persones que en un moment donat podien sospitar que el 

darrera d'una postura o d'una altra en relació a un traçat, en relació a una 

infrastructura podia amagar-s'hi un interès especulatiu  per part de l'administració de 

l'Ajuntament. 

 

Fa poques setmanes diversos col·lectius manifestaven la seva preocupació en aquest 

sentit. Singularment, gent del Centre Excursionista, gent de col·lectius ecologistes que 

evidentment estaven preocupats pel fet que el debat sobre  aquesta infrastructura fos 

una mena de porta oberta, després, a poder atacar, poder fer mal bé, a vulnerar tot 

allò que fins ara havia resultat invulnerable, fins i tot, en l'imaginari tradicional.  

 

Per tant, és important que sigui un compromís que es tradueixi en els fets, en la pròpia 

acció política, en l'acció de l'Ajuntament i, fins i tot, que es tradueixi des d'un punt de 

vista jurídic perquè al final és la darrera garantia que es pot donar als ciutadans que 

allò que s'acorda es farà complir, més enllà de les persones o dels partits que puguin 

estar governant. 

 

 

El senyor Perramon i Carrió  diu que el debat entorn de l'Eix Diagonal ha provocat 

que es fixés  la mirada en tot aquest entorn de la ciutat, la banda de ponent de la 

ciutat, que conforma tot l'àmbit de la Suanya i l'entorn de la Riera de Rajadell, fins a 

arribar al Pla de Salelles.  

 

Es tracta d'un sector on es barregen d'una manera rica activitats agràries i, per tant, 

explotacions agràries, però també hi ha la pròpia Riera de Rajadell, el bosc de ribera 

corresponent i un conjunt de boscos d'altres tipus en un mosaic complex que ha 

conformat una geografia. Es tracta d'una zona de la qual han tingut cura bàsicament 

pels pagesos, els quals són els principals agents que han conformat el complex 

mosaic que es vol preservar. 

 

Així mateix, pel GMERC, aquest espai, que en aquests moments ja està protegit, 

forma part d'una anella verda que es vol al voltant de la zona urbana de la ciutat i que , 

per tant, preveu des dels regadius de Viladordis i el Poal fins a passar per tot  l'àmbit 

de la Riera de Rajadell i la plataforma que va de la Riera de Rajadell fins la de Cornet i 

que conforma, per tant, el riu i s'acaba de completar al voltant de la ciutat.  
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Per tant, forma part d'una estratègia de planejament de la ciutat, que en aquests 

moments està protegit des del planejament general i, que en el que s'expressa en la 

moció es proposa que es reculli en el planejament territorial i en el Pla director 

urbanístic del Pla de Bages per tal que disposi d'una garantia d'àmbit superior, 

supramunicipal, que faci més difícil que l'especulació  en aquest àmbit de territori i es 

pugui preservar.  

 
 
La senyora Sensat i Borràs  expressa la satisfacció del GMICV-EA en la mesura que 

el debat de la connexió de l'Eix Diagonal permet que bona part de la ciutat descobreixi 

la plana de Salelles, descobreixi un patrimoni de molts anys, resultat del treball i de 

l'esforç de moltes generacions. 

 

El document que s'aprova avui és un document que va més enllà de la seva utilitat 

política, és un document amb un valor simbòlic en la mesura que expressa  i recull la 

sensibilitat de bona part dels ciutadans i ciutadanes  de Manresa.  

 

Aquest pas mostra un compromís polític de cara a la propera revisió de Pla general i, 

en la mesura que les reflexions s'orienten cap a la  protecció del territori i d'evitar 

l'especulació innecessària, es dedueix un compromís tàcit de no construir res sota 

Collbaix. 

 

Per tant, s'adopta una decisió política molt important de transformació i que té un abast 

que hauria de permetre que el planejament de la ciutat i del seu entorn es construïssin 

sobre un model de territori on es compaginar una realitat econòmica productiva 

agrícola i potent com és la de Salelles amb un creixement econòmic de la ciutat que 

també necessita a partir d'uns polígons determinats i una aposta com és el Parc 

Tecnològic, així com amb els estudis i l'aprofundiment de quins són els canvis en el 

teixit productiu que s'han d'anar introduint en el terme municipal. 

 

Per tant, la moció determina el marc del debat del creixement de la ciutat en la mesura 

que es subscriu un compromís davant de la ciutadania. 

 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que en la nota de premsa que des del GMPPC es va 

passar el dia 29 de juny als mitjans de comunicació, entre d'altres coses, deia: "Es fa 

palès des de la nostra òptica que no podem malmetre els camps de cultiu que afecten 

a la zona, que afecten a persones que des de dècades, generacions, han gestionat de 

manera impecable el territori, tot el territori i, que, precisament aquests ciutadans són 

els primers interessats en què el territori continuï gestionat i adequat a les seves 

actuals necessitats. De fet, i per poder esvair possible suspicàcies de creixements 

incontrolats urbanísticament cal destacar que existeixen les eines i paràmetres 

urbanístics adequats per protegir de manera blindada l'àrea paisatgística, ambiental i 
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agrària d'aquesta zona, tal i com fins l'hora present es porta a terme a Viladordis i al 

Poal i com fins ara ha estat en aquesta zona. Tal és ara així com ha de ser en el seu 

futur".  

 

Aquesta nota es va enviar als mitjans de comunicació perquè ho fessin públic. La 

diagnosi  que conté és el resum de la moció que es presenta per aprovació per part de 

tots els grups. Això no obstant, es volen fer dues reflexions: en primer lloc, el 

compromís  polític que es plasma en aquest document garanteix que, en la modificació 

dels planejaments urbanístics que afectin el municipi, no es possible preveure-hi 

polígons industrials a la zona de Collbaix. En segon lloc,  el GMPPC s'alegra que els 

partits que conformen l'equip de govern s'hagin posat d'acord i hagin aclarit quin ha de 

ser el futur de la zona. 

 

 

L'alcalde  agraeix la participació i l'aportació dels diferents col·lectius i particulars en el 

debat  que hi ha hagut entorn de l'Eix Diagonal de l'últim mes i mig. A vegades es 

parlava del traçat i en aquest cas, més enllà del traçat, al final s'ha aconseguit reforçar 

la preservació i la protecció d'uns espais amb interès de la col·lectivitat. En tot el 

procés de debat, en el qual hi ha hagut evolució, s'hi han trobat més elements de 

coincidència que no pas de diferència. Si al final el debat s'ha acabat prenent més 

compromisos dels que s'estava obligat a prendre, es conclou que la reflexió ha estat 

positiva pel territori.  
 
L'alcalde sotmet la proposició a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE ADHE SIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
I COMARQUES. 

 
El secretari dóna compte de la propisició del grup municipal de CiU, de 13 de juliol de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que considerem que l'existència de l'associacionisme municipal és un instrument 
valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra 
corporació local per si mateixa i tota sola. 
 
Atès que l'ACM és una organització adequada per a aquest fi, per la seva tasca 
encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa 
que fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun  dels municipis, així com de la 
identitat de les nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya. 
 
Atès que la ciutat de Manresa vol refermar el seu compromís per la unitat del 
municipalisme català. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió planteja els següents: 
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ACORDS 

 
Primer.-   Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne 
els Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent; 
al mateix temps, facultar el senyor/a president/a per a representar-nos a les 
assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin correspondre. 
 
Segon.-  Els grups sotasignants es comprometen a mantenir l’adhesió d’aquest 
consistori a les dues entitats municipalistes de Catalunya independentment de la/es 
formació/ons política/ques que governi/n. 
 
Tercer.-  Manresa declara el seu compromís de treballar activament per la unitat del 
municipalisme català, i demana formalment que l’ACM i la FMC intensifiquin els 
treballs per tal d’aconseguir la fusió de les dues entitats en una gran entitat que 
defensi, amb una sola veu, els interessos del municipalisme i les comarques a 
Catalunya 
 
Quart.-  Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat d'aquest 
acord i el trameti a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques." 
 
 
El senyor Vives i Portell  diu que, des de fa temps, el GMCiU tenia un debat intern sobre 

si presentar o no la proposta que es tracta en aquest punt.  Es considerava que Manresa 

es podia afegir a un moviment que existeix a molts d'altres municipis de Catalunya, en el 

sentit d'aconseguir que el moviment municipalista de Catalunya tingui una sola veu. De 

fet, hi ha dues entitats reconegudes, l'Associació i la Federació. L'ajuntament de Manresa 

pertany des de fa anys a la Federació. Es considerava que si s'havia de treballar per 

aconseguir una única veu i, a més a més, aconseguir una entitat més potent que pogués 

ajudar a defensar millor i a dibuixar millor el futur des del punt de vist municipal i des del 

punt de vista dels municipis de Catalunya, era important poder estar a les dues seus on 

es prenien decisions, a l'Associació i a la Federació.  

 
Fent això, no es tracta d'identificar-se políticament amb ningú ni amb aquells que 

consideren que la Federació pertany a un color polític i l'Associació a un altre, sinó més 

aviat tot el contrari. Es tracta de superar aquesta visió que moltes vegades es té de les 

dues entitats municipalistes i poder treballar en el que s'expressa a l'acord tercer. És a 

dir, el compromís de treballar activament per la unitat del municipalisme. I mentre no 

s'aconsegueixi aquesta veu conjunta, mentre la feina no sigui reeixida en aquest sentit, 

es proposa que l'Ajuntament pertanyi a les dues institucions per treballar en aquesta 

direcció. 

 

De fet, no sembla que en un país com Catalunya, sigui massa lògic que tingui dues grans 

entitats que, en el fons, estiguin defensant interessos i qüestions que preocupen 

absolutament a tots. Es considera que seria lògic tenir una veu única i, mentre això no 

sigui així, es proposa que l'ajuntament de Manresa estigui en ambdues entitats perquè 

així es podrà fer més força en la línia esmentada. 
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Així mateix, es proposa que el fet de pertànyer a les dues entitats sigui amb 

independència de qui governi  la ciutat. És a dir, que sigui una qüestió de ciutat i no una 

qüestió conjuntural en relació al govern que hi pugui haver en cada moment al consistori 

 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que és imprescindible i necessari que si l'Ajuntament 

s'incorpora a dues associacions municipalistes que tenen el mateix objecte, es treballi 

perquè en el futur s'integrin en una sola entitat.  

 
 
La senyora Sensat i Borràs  diu que el GMICV-EA votarà en contra, no perquè no 

estigui d'acord amb l'esperit de la moció, sinó perquè ser membre de les dues 

associacions suposa  una doble despesa econòmica i  suposa que els regidors i 

regidores hagin d'assistir al doble de reunions com a membres de les dues associacions. 

I, a més a més, no  per pertànyer a les dues entitats  és garantitza accelerar el procés per 

la unificació del procés de creació d'un únic òrgan que aglutini tots els municipis.  

 

 
El senyor Fontdevila i Subirana  diu que el GMERC està predisposat a votar a favor. 

Això no obstant, caldria fer uns aclariments.   

 

El senyor Fontdevila segueix dient que ha tingut la sort de conèixer la tradició de la 

Federació de Municipis  de Catalunya des del setembre de 1995. Manresa va fer un canvi 

de via. Venia de la tradició de l'Associació Catalana de Municipis, el seu alcalde n'havia 

estat president i, automàticament, l'any 1995, Manresa va entrar en una organització molt 

potent, amb molt suport jurídic i que actua com a gran lobbi de les principals ciutats del 

país. Des d'ERC, des de 1931, s'ha estat treballant per la unitat del municipalisme. Es pot 

dir que és una gosadia històrica, però no és veritat que ho sigui, sinó que és una realitat. 

L'any 1932 hi ha el primer Congrés del Municipalisme de Catalunya i, se sobreentén, que 

en el moment que es disposa d'una administració pròpia, resultat d'un govern i un 

parlament, convé que el municipalisme actuï com a lobbi, com a grup. Això s'impulsa 

l'any 1932, es morirà l'any 1939; i quan es reprèn la tradició municipalista català surten 

dues associacions.  

 

Així mateix,  cal dir que sempre passa igual: hi ha dues associacions, els congressos de 

les quals sempre acaben sistemàticament amb una apel·lació a la unitat del 

municipalisme. Aquest fet també es dóna en l'últim Congrés del Municipalisme que es 

porta a terme l'any 2001 al Consell de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.  Però  aquesta 

unitat no s'arriba a materialitzar i, per tant, les dues associacions treballen en paral·lel. 

Amb dues lectures. Una, són les associacions de dos partits, la del Partit dels Socialistes i 

la de Convergència i Unió, si més no, això era així en origen. I dos, en l'evolució  està 

passant una segona cosa absolutament perjudicial pel país, que és la  dels grans 

municipis i la dels petits municipis.  
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Des de fa alguns anys, ERC té dues línies de treball. La primera és la doble pertinença, 

no per ganes de pagar, sinó per ganes de ser-hi, per ser una veu més clara, que reclama 

la fusió d'aquest municipalisme. I la segona, perquè d'una manera pràctica, en el 

transcurs dels últims tres anys, a les jornades que s'han fet des de Joventut, des 

d'Habitatge i des de Cultura són sempre conjuntes entre la Federació de Municipis i 

l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha d'haver algú que ho forci això. I el més 

il.lustratiu de tot és que, des de fa sis mesos, hi ha una comissió bilateral permanent entre 

la Federació i l'Associació.  

 

Com que s'ha arribat fins aquí, es pot dir que hi ha un grau de maduresa per proposar de 

provar-ho.  

 

S'han de fer dues últimes consideracions. La unió del municipalisme ha de ser una 

prioritat governamental. No és només qüestió dels propis ajuntaments. El propi govern ho 

ha de voler. De l'excoseller Carretero, molts dels presents en podrien dir força cosa, però 

en aquest sentit, ha estat fenomenal la voluntat de caminar conjuntament en la visió del 

municipalisme. Això és important de recollir-ho. Això ha de ser també un objectiu de país 

del futur.  

 

Finalment, s'ha de reclamar que, governi qui governi, qualsevol llei que surti del 

Parlament, preceptivament, ha de ser consultada amb el municipalisme català. Amb 

quin? Amb el que estigui organitzat.  Amb una organització municipalista. I caldria 

esperar-ho d'una única organització.  

 

Es té coneixement que es molt difícil caminar cap a una única estructura municipalista. 

De moment costarà diners i esforços, però és necessari avançar en aquesta direcció. Cal 

dir, que algunes de les ments d'ERC més conspiradores, fa tres anys també van proposar 

de fer la seva associació municipalista. Per sentit comú es va decidir que no. No perquè 

siguessin pocs, que cada dia són més, sinó perquè cal avançar en la línia de sumar 

esforços en una perspectiva sindical dels municipis. S'ha d'aconseguir que la bicefàlia, tot 

sovint improductiva pel país, sigui útil a tothom.  

 

Així mateix, cal dir que en el punt de l'acord que diu: "... acceptar la quota corresponent..." 

es considera que això serà a partir del proper pressupost.  

 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que el GMS també votarà favorablement la proposició que 

presenta el GMCiU, entre d'altres motius, perquè es considera que l'acord bàsic 

d'aquesta moció és efectivament caminar cap a la unitat del municipalisme català.  

 

És innegable que l'actual existència de dues entitats municipals correspon, reflecteix i 

tradueix una bicefàlia. Aquestes dues entitats han estat tenyides de determinats colors 
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polítics, però això, segurament, ha estat motivat perquè, durant molts anys, a Catalunya 

el poder municipal, sigui del color que sigui, ha estat a vegades menyspreat per part del 

Govern de la Generalitat. En aquest sentit és quan el GMS dóna el vot favorable a la 

moció presentada. Pel GMS, el municipalisme és una qüestió a tenir molt en compte, 

governi qui governi. Les normatives que són bàsiques per la vida dels municipis han 

d'estar consensuades amb els municipis; els municipis han de deixar de ser 

administracions de segona i han de començar a compartir la governabilitat dels sistemes 

públics de Catalunya. Bona mostra d'aquest fet són les experiències que s'estan duent a 

terme amb l'actual Govern i, en aquesta línia és en la que s'ha d'actuar. 

 

Per tant, el GMS votarà favorablement aquesta proposició perquè creu fervorosament en 

la unitat del municipalisme català, més enllà de posicionaments polítics. Això no obstant, 

cal dir que el GMS se sentirà obligat a respectar el segon acord, sempre i quan, el tercer 

acord sigui contrastable, sigui tangible, perquè sinó no   s'entendria què es fa alimentant 

a dues entitats municipalistes, que d'alguna manera dupliquen les funcions. Per tant, en 

la mesura que s'observi, que mocions com la que es porta a aprovació, contribueixen a la 

unitat que es reclama, s'haurà de respectar l'acord que avui es signa. Si aquest acord no 

serveix per això, és legítim que el GMS es pugui replantejar l'acord que avui assoleix.  

 

El senyor Vives i Portell  agraeix el suport majoritari a la proposició presentada i 

lamenta que no s'hagi pogut aconseguir la unanimitat. En tot cas, es vol  deixar clar que  

que les dues entitats municipalistes estan molt tenyides de colors polítics determinats, 

tant del PSC com de CiU, i s'entén que el moviment municipalista ha de superar això. No 

pot ser que hi hagi dues entitats que estiguin marcades d'aquesta manera, i s'ha d'anar a 

una entitat única, perquè serà l'única forma, que la idea que expressava el senyor 

Fontdevila, no acabi reeixint, però no perquè no tinguin dret a fer-ho, sinó perquè se 

sentin còmodes amb una organització que representi els interessos dels municipis, més 

enllà d'aquells que estiguin governant-los.  

 

Els municipis són les entitats que estan més legitimades per fer pressió. La Generalitat de 

Catalunya ha de tenir una actitud molt diferent, una actitud molt més activa, una actitud 

molt més de respecte envers els municipis, però independentment de qui governi la 

Generalitat, aquest punt de distància fa que moltes vegades, la pròpia mecànica, la 

pròpia dinàmica d'un administració com la Generalitat, fa que els municipis se sentin 

menystinguts o arraconats, i que es rebi una circular en què es comunica una cosa que 

resulta que pot afectar al municipi i al seu funcionament o que és de la seva competència, 

però que en fi, ha estat aprovada i, la  notícia que se'n té és quan ja ha estat decidit.  
 

L'alcalde  sotmet la proposició  a votació i s'aprova per  22 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 7 GMCiU i 2 GMPPC), i 2 vots negatius (GMICV-EA), i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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8.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL V OT ACCESSIBLE 
PER A PERSONES INVIDENTS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 13 de juliol de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que en el passat referèndum de l'Estatut de Catalunya els invidents no van poder 
votar amb igualtat de condicions. La Generalitat havia previst una prova pilot per 
imprimir les paperetes en Braille, però la Junta Electoral Central, la va desestimar. Els 
invidents, un cop més, no van tenir dret al vot lliure i secret tal i com contempla la 
Constitució Espanyola als seus articles 23, 68 i 69. 
 
Article 23 
 

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per 
mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòiques per sufragi 
universal. 

 
 

2. Tenen també el dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als 
càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin. 

 

Article 68 
 
 

 5. Són  electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus 
drets polítics. La lIei reconeixerà I'exercici del dret de sufragi als espanyols que 
es trobin fora del territori d'Espanya i I'Estat els el facilitarà. 

 
Article 69 
 
 

2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, 
lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica. 

 
 
 
Atès que la redacció de I'actual  Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, de Règim 
Electoral General (LOREG) preveu que "les persones que, per defecte físic, estiguin 
impedides per escollir papereta o col·locar-la dins del sobre i lliurar-la al President de 
la Mesa, poden servir-se per aquestes operacions d’una persona de la seva 
confiança". En canvi, I'article 86 (punt número 1) del mateix text legat estipula que el 
vot és secret. 
 
Atès que per les persones invidents ambdós articles són contradictoris, i en 
conseqüència no poden exercir el seu dret al vot secret, ja que cal que "confiïn" en una 
tercera persona. 
 
Atès que els invidents, no estan impossibilitats de llegir, ja que tenen el seu propi 
alfabet (el Braille), que els permet llegir i escriure, tenen les mans hàbils per llegir, triar 
la papereta, introduir-la al sobre, i lliurar-la al president de la mesa. El problema doncs, 
no es de d'impossibilitat material, sinó d'inaccessibilitat. 
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Atès que el fet d’imprimir paperetes en Braille o fer servir les existents aplicant el 
mètode Suec (veure annex 1), faria possible que aquest col·lectiu pogués disposar del 
seu dret a vot secret i lIiure, sense la necessitat de dependre de terceres persones. 
 
Ates que ha de ser voluntat dels poders públics, propiciar accions positives que 
trenquin les barreres d'accessibilitat. 
 
Per tot això que hem exposat el Ple de l'Ajuntament adopta els següents: 
 
   ACORDS 

 
Primer. Instar al Govern de l'Estat Espanyol, a impulsar mesures que permetin a les 
persones invidents, poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser secret i 
lliure, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles i aplicables. 
 
Segon. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a que desbloquegi la reforma de la 
LOREG que esta paralitzada des del novembre de I'any 2005, en tràmit d’esmenes. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als Ajuntaments, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la federació Espanyola de Municipis 
i Províncies, a la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, i al Govern de l'Estat Espanyol, i als Grups Parlamentaris del Congrés dels 
Diputats." 
 
 
El senyor Serra i Rovira diu que la proposició  que es presenta és de justícia social. La 

proposició té per objecte que des de l'Ajuntament s'ajudi a aquell col·lectiu de persones 

que tenen encara una manca de drets molt variats, i en concret, se'ls ajudi per tal  que 

puguin exercir el seu vot de forma lliure i secreta. En aquest sentit, des de l'Ajuntament 

s'insta  diferents òrgans, entitats i administracions a què plantegin els canvis que es 

proposen en la moció a fi, de poder caminar cap a la no discriminació a l'hora de votar per 

part dels invidents.  

 

A la Llei orgànica de règim electoral general hi ha una contradicció. D'una banda, es 

preveu que les persones que, per defecte físic, estiguin impedides per escollir 

papereta o col·locar-la dins del sobre i lliurar-la al President de la Mesa, poden servir-

se per aquestes operacions d’una persona de la seva confiança. I de l'altra, en  I'article 

86 (punt número 1) del mateix text legat s'estipula que el vot és secret. 

 

Aquesta Llei orgànica reflecteix una flagrant contradicció que afecta directament al 

col·lectiu de  persones invidents. En aquest sentit, es planteja que, havent-hi solucions 

al respecte, a través de la impressió de les paperetes en braille o utilitzant el mètode 

suec, que faciliten el fet de poder votar lliurement i en secret, es doni suport als tres 

acords de la moció i, en concret, donant molta importància als dos primers acords, que 

són els que contenen la part substancial de la qüestió. 

 

Per tant, s'insta a l'actual Govern espanyol a què adopti les mesures adients per tal 
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que les persones invidents puguin votar lliurement i en secret, cosa que en aquests 

moments no poden fer. Així mateix, s'insta al Govern espanyol a què desbloquegi la 

Llei orgànica de regim electoral general, la qual està paralitzada des del novembre de 

2005.  

 

Des del GMCiU es considera que l'aprovació de la  moció presentada, que defensa la 

llibertat de les persones que teòricament la Constitució garanteix a tots, seria un pas 

endavant per tal que el Govern espanyol adoptés les mesures adequades per avançar 

cap a la plena igualtat i, en concret, a la no discriminació dels invidents a l'hora de 

poder votar lliurement i en secret. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que des del GMPPC es donarà suport la iniciativa 

presentada. Des de les administracions s'han de portar a terme les mesures 

adequades per garantir els drets d'aquest col·lectiu, ja sigui en l'àmbit laboral o en 

l'àmbit social. La proposició presentada recau  sobre  el vessant  més personal, ja que 

afecta el dret a escollir a aquella persona que vol que el representi. 

 

 

El senyor Irujo i Fatuarte diu que en nom dels grups de l'equip de Govern, la moció 

proposa la igualtat d'oportunitats i, en aquest cas, de drets. Per tant, donaran el seu vot 

favorable. 
 

L'alcalde sotmet la proposició a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i  1 abstenció de la senyora Selga per 
absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del 
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
8.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE CREA CIÓ DE LA 

XARXA DE MEDIADORS PER A LA CONVIVÈNCIA.  
 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 13 de juliol de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Exposició de motius, 
 
 
La ciutat de Manresa està vivint en aquests darrers anys una important transformació 
social. Després d’un període d’estancament Manresa viu, al igual que el conjunt de 
Catalunya, un període de creixement que repercuteix també en canvis socials. Les 
causes d’aquests canvis es troben, entre d’altres, en el major us de les noves 
tecnologies, les relacions laborals que dificulten sovint la conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar, els nous hàbits en el consum, les noves estructures familiars, les 
noves  formes de gaudir del temps lliure, la creixent mobilitat de les persones o la 
vinguda de persones de la zona comunitària i extracomunitària. Manresa, com a 
capital de referència de la Catalunya Central, es troba situada en un enclavament 
privilegiat. La seva centralitat envers la nació catalana, el fet que es trobi just a l’entorn 
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de l’àrea metropolitana, el millor preu dels habitatges respecte Barcelona i l’àrea 
metropolitana afavoreixen, junt amb els canvis descrits anteriorment, que any rera any 
hi hagi un nombre  creixent de persones que venen a viure a Manresa. Sens dubte que 
això ens enriqueix. Però a la vegada genera situacions d’incertesa i de 
desconeixement mutu. La rapidesa amb que s’estan produint aquests canvis i la forma 
com la ciutat s’ha hagut d’anar acoblant a la nova situació, han pogut portar a 
situacions de petits conflictes. 
 
 
 
L’Ajuntament de Manresa ha iniciat  un projecte anomenat Enllaç, que vol abordar la 
prevenció i l’atenció de situacions generadores de possible conflictivitat social basada 
en factors derivats de la diversitat cultural pels fluxos migratoris i l'exclusió social, així 
com el suport a l’adaptació i la integració social dels nouvinguts. Malgrat això, les 
necessitats de la ciutat són més àmplies i cal donar resposta també a les situacions 
descrites anteriorment i que són fruit del ràpid creixement que s’està produint. L’aposta 
de l’Ajuntament de Manresa ha de ser més ambiciosa i global i no tant sols destinada a 
crear espais de mediació degut a la interculturalitat ja que això representaria atendre 
només una part de les possibles situacions de conflicte.  Els mediadors han de facilitar 
la convivència a totes les persones que arriben a Manresa vinguin d’on vinguin.  
  
 
Amb aquesta premissa els grup de Convergència i Unió valora com a positiva la 
creació del projecte enllaç com una eina més, però només l'entén si es crea amb la 
finalitat d’apostar per una xarxa més àmplia de mediadors per la convivència. Aquesta 
xarxa ha de ser un ens que depengui de l’ajuntament de Manresa, destinat a facilitar el 
diàleg directe i constant  entre les persones que conviuen al si de la ciutat i que té la 
voluntat de mediar davant de conflictes originats per totes les causes abans 
esmentades. Ha de poder desenvolupar una tasca preventiva i pedagògica. Ha de ser 
un equip que treballi per a la recerca i la dinamització d’espais de contacte que puguin 
ser compartits per tothom, preparat professionalment per atendre les noves realitats 
social de Manresa i que suposi establir nous ponts de diàleg, també, davant la 
diversitat cultural i religiosa de la ciutat. Un equip preparat per mediar en la resolució 
de conflictes. Una xarxa que tingui en compte i que es coordini amb les associacions 
de veïns. Un equip pensat amb una ciutat de més de 72.000 habitants i que per tant 
s’ha de dotar dels suficients recursos econòmics i humans. 
 
 

L’aposta d’una Manresa que creix en nombre d’habitants, amb noves estructures 
familiars, amb una diversitat de comunitats, també ha de ser una aposta per la 
Manresa de la convivència i el diàleg. 

 
 
Per tot això exposat el grup Municipal de Convergència i Unió proposa al ple de la 
corporació els següents: 
 
 

    ACORDS 
 
 

1.- L’ajuntament de Manresa crearà, de cara a l’any 2007, la xarxa de mediadors per a 
la convivència que disposarà dels recursos econòmics necessaris per donar resposta 
a tots els plantejaments abans exposats. 
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2.- El projecte Enllaç (equip municipal d’intermediació i treball comunitari), ha de ser 
una peça important d’aquesta xarxa però no l’única. 
 
3.- La Xarxa de mediadors per la Convivència ha d’estar políticament coordinada per la 
Regidoria de participació ciutadana o en el seu defecte des de l’àrea d’alcaldia o 
presidència, donada la transversalitat de la  seva tasca." 
 
 
El senyor Serra i Rovira diu que és una proposició que respon a la voluntat del GMCiU 

de treballar  per les polítiques de mediació. El fet de mediar sempre és una bona manera 

per resoldre situacions que, a vegades, suposen una certa  conflictivitat entre persones 

que habiten en un mateix municipi. En aquest sentit i, donat que Manresa és una ciutat 

que està vivint un important creixement, es considera que  l'administració s'ha de dotar 

dels suficients mecanismes, el més ambiciosos possibles, per tal de poder plantejar en 

l'àmbit de la mediació, models de convivència i, per tant, preveure situacions i resoldre 

situacions que puguin generar conflictivitat. 

 

En aquest sentit, el plantejament de la proposta es basa o fonamenta en una perspectiva 

global o de totalitat. El creixement d'una ciutat es deu a diversos motius: perquè hi ha 

persones que vénen de la zona metropolitana, hi ha persones que venen de països 

extracomunitaris, etc.  Així mateix, l'evolució de la societat actual és tan ràpida que fa que 

es produeixin conflictes en el seu si. Aquestes situacions, expressades per part de les 

associacions de veïns, són el  motiu que fan que des del GMCiU  s'aposti molt 

decididament per la creació d'una xarxa de mediadors per la convivència.  

 

Es vol remarcar que mediar i trobar elements de solució de conflictes, no s'ha de basar  

únicament en el producte del marc intercultural que Manresa viu. Els conflictes no només 

són fruit de la diversitat cultural  o de la diversitat religiosa, sinó també pel canvi i evolució 

sobtada de la societat que fa que es generin situacions que necessitin mediació entre  

persones amb hàbits diferents, però que vénen d'un mateix entorn cultural.  

 

Per tant, els models de convivència no només han de tenir en consideració la diversitat 

cultural. En aquest sentit, es van mantenir converses amb l'equip de Govern sobre aquest 

tema. L'equip de Govern  va exposar al GMCiU un projecte anomenat "Enllaç", del qual 

se'n fa una valoració positiva, però es considera que és poc ambiciosa i no respon al 

model global que s'ha exposat com a marca de convivència. En conseqüència, el segon 

dels acords proposa que el projecte "Enllaç" estigui vinculat dins de la nova xarxa de 

mediadors per la convivència, la qual tingui un abast global i, que a la vegada, pugui 

preveure les possible situacions de conflicte en el futur, i que pugui fer una funció 

pedagògica i dinamitzadora entre les persones que, per exemple, comparteixen un 

equipament públic o comparteixen una escala de veïns.  

 

L'aposta per una xarxa de mediadors per la convivència és una aposta global i 

transversal i, per això, en el punt tercer es considera que la xarxa ha d'estar políticament 

coordinada des de la trasnversalitat. S'entén que els models de convivència  afecten a un 
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conjunt d'àrees. La convivència no només té a veure amb la immigració sinó que afecta a 

totes les persones. 

 

El senyor Rubio i Cano  diu que respecte al treball que s'ha portat a terme amb el 

GMCiU s'hauria pogut arribar millor al ple. No ha estat així i, en conseqüència, es 

confrontaran dues visions.   

 

S'ha intentat posar a la disposició del GMCiU la màxima informació i disponibilitat tècnica 

i política, per tal que coneguessin que s'està fent en l'àmbit del treball  comunitari i 

d'intermediació. En aquest sentit, s'ha  presentat  per escrit el projecte Enllaç, se n'ha 

donat compte  en diverses comissions informatives, o en el Consell Cultural 

d'Interculturalitat i Immigració, o en el ple quan l'Ajuntament es va presentar en la 

convocatòria 2005 de l'Estat i que va ser resolta favorablement. 

 

Així mateix,  s'ha explicat que l'equip municipal d'intermediació i treball  comunitari, 

Enllaç, està funcionant des de l'1 d'abril d'enguany, disposa de dues educadores que 

tenen dos dies a la tarda i tres dies el matí, que està ubicat a l'àrea de Serveis socials de 

la zona Nord. És un projecte que té com a objectiu general millorar i afavorir la 

convivència ciutadana, la prevenció, l'atenció i la resolució de conflictes derivats de la 

interacció comunitària, del fet immigratori però, també, de l'exclusió i de la diversitat 

d'orígens. 

 

Aquest projecte, la primera tasca que ha fet, ha estat analitzar les necessitats i les 

propostes que li han fet les diferents àrees de l'Ajuntament però, també, les entitats i les 

associacions de la ciutat. I emmarcant el treball dins el concepte d'intermediació i el 

treball comunitari, s'han prioritzat tres grans línies de treball, que pretenen treballar en 

xarxa i transversalment. En xarxa, amb diferents entitats i realitats de la ciutat, i 

transversalment, amb les diferents àrees de l'Ajuntament.  

 

Les tres línies prioritàries són la convivència veïnal, amb tasques d'intermediació en 

situacions de mal estar i conflicte entre veïns, en compartir espais però, també, en 

compartir espais i equipaments públics; en relació a l'habitatge, la informació i l'orientació 

sobre els principals elements de drets i deures en habitages, especialment, continguts de 

contracte, funcionament de comunitats de veïns i de propietaris, etc. En tercer lloc, l'àmbit 

del comerç, assessorant i informant, en aquest cas, sí que molt concretament a les 

persones immigrants, vinculades al mon del comerç, en tots aquells temes relacionats 

amb horaris, convivència, drets i deures, suports econòmics específics i possibles 

convocatòries. 

 

Es considera que el GMCiU ha recollit el projecte Enllaç en la seva moció  i això ha fet 

que la moció hagi millorat respecte a la primera versió, que van presentar en les primeres 

converses que es van mantenir.  En la proposta es recull el projecte Enllaç i, per tant, s'ha 

modificat una mica l'orientació del que eren les propostes dels seus acords. En origen, les 
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propostes dels seus acords parlaven en els següents termes: "Els mediadors per la 

convivència tindran com a objectiu facilitar el diàleg entre les persones, garantir el diàleg 

intercultural, mediar en els conflictes que puguin sorgir producte dels canvis i la 

transformació sociològica de la ciutat de Manresa".  

 

A partir de l'intercanvi d'informació entre l'equip de Govern i el GMCiU, el posicionament 

del GMCiU ha millorat. De totes maneres i malgrat que el coneixement del projecte Enllaç 

ha millorat la seva proposta i el seu coneixement, es considera que es podia haver arribat 

a un acord,  si des del GMCiU s'hagués volgut escoltar l'orientació i el model, tant tècnic 

com polític, que hi ha sobre el treball comunitari, i l'intermediació que sostenen  el 

projecte Enllaç  i sobre d'altres accions que s'estan fent des de l'Ajuntament.  

 

Des del GMCiU es planteja que l'aposta de l'Ajuntament ha de ser global i, no tant sols, 

destinada a crear espais de mediació. Cal dir, però, que en la diagnosi que s'ha fet des 

del GMCiU, es parteix de la premissa que la incertesa i el desconeixement mutu poden 

haver portat a situacions de conflicte.  

 

Es considera que el projecte Enllaç i que l'actuació de l'equip de Govern, més enllà de 

l'àmbit de la immigració, fa més que tot el que proposa el GMCiU. Fa més i ho fa des d'un 

vessant més integral. S'ha d'actuar més enllà i  s'ha d'actuar més que en xarxa. L'equip 

d'intermediació comunitària, el projecte Enllaç, no és l'única actuació de treball comunitari 

i d'intermediació per la convivència que s'està fent en aquesta ciutat.  

 

La ciutat de Manresa té tres convenis que estan executant projectes amb dos sindicats i 

amb una entitat, Bages per a tothom, que treballa amb la ciutat des de l'any 1994. 

Manresa està fent intermediació i treball comunitari, també, des de l'equipament de 

joventut "La Kampana", des del projecte "Espai Jove", des de les mateixes associacions 

de veïns de Manresa, que tenen convenis amb l'Ajuntament i amb la Generalitat de 

Catalunya, però també està intermediant i intenta trencar, amb el desconeixement i la 

incertesa de què s'ha parlat, des de l'àmbit civil:  des del Grup de Diàleg Interreligiós, des 

dels consells de participació sectorial que té l'Ajuntament, com el Consell Municipal 

d'Interculturalitat i d'immigració,  amb unes comissions de treball ad hoc específiques per 

a l'alfabetització, la formació i la llengua, però també per l'acollida i la convivència dels 

nouvinguts. Així mateix també hi està treballant des de les diferents modalitats de la 

participació territorial, des dels propis   consells territorials i el  propi Consell de Ciutat. 

 

Per tant, es considera des de l'equip de Govern que no es tracta de batejar unes 

actuacions amb un bon nom, amb la metàfora de la Xarxa, sinó que s'ha d'actuar com 

s'està fent, però encara cal fer-ho més i millor. En aquest sentit, la resolució  dels canvis, 

de les causes i dels problemes que estableix la moció presentada s'ha d'abordar més 

enllà de la mediació. En aquest aspecte, s'hi està d'acord. Per l'equip de Govern cal fer 

un treball preventiu, és a dir, no només cal actuar quan hi ha conflicte. La mediació és 

actuar quan hi ha conflicte. La intermediació i el treball comunitari és preveure i prevenir, 
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és a dir, actuar avans, i quan hi ha hagut conflicte, mediar. Més enllà d'això , cal actuar 

d'una forma més global davant del desconeixement i de la incertesa. Cal actuar des d'una 

posició d'inclusió i de cohesió social. L'Ajuntament ho està fent. Es fa front al problema de 

la immigració, no només des del programa transversal d'immigració i ciutadania, sinó que 

és un repte al qual s'hi fa front des del conjunt de les regidories.  

 

Així mateix, i recuperant el que s'ha dit de què s'ha d'actuar més i millor, s'anuncia  que 

abans del divendres dia 28, l'Ajuntament es tornarà a presentar a la línia de subvencions 

de desenvolupament i programes i accions d'acollida i integració, per a persones 

estrangeres i immigrants que ha obert la Generalitat. 

 

L'Ajuntament es presentarà a la línia de subvencions amb una proposta de projectes , en 

concret seran 15 projectes, valorats entorn als 200.000 €., amb la mateixa voluntat que 

es va fer l'any 2005, per tal que siguin aprovats íntegrament. L'ajuntament de Manresa va 

ser dels ajuntaments grans de Catalunya, el que va tenir una taxa més important de 

resolució favorable dels projectes que havia presentat. Es va aprovar el 95% dels 

recursos.  

 

Així mateix, perquè es vegi quin és el treball de fons que hi ha des de l'equip de Govern 

en l'àmbit de les polítiques d'inclusió i de les polítiques preventives, es passa a mostrar 

un exemple. En la convocatòria esmentada hi constarà un projecte que s'ha anomenat 

"Acollim", que intentarà millorar el coneixement del mercat laboral, de l'entorn social, de 

determinats oficis i ocupacions i de la llengua catalana i, per tant, les persones que ja 

viuen a Manresa i que tenen possibilitat de treballar perquè tenen reconeguda la seva 

residència, puguin adquirir i millorar les seves habilitats i coneixements per tal que en un 

termini breu puguin adquirir els recursos generals, ordinaris i normaitzats, és a dir, serà 

un curs de transició que intentarà respondre a la necessitat de trencar desconeixement i 

incertesa.  

 

Per tant, des de l'equip de govern es discrepa de la diagnosi que es planteja en la 

proposta i, també, en el que s'entén per treball de mediació, ja que es considera que ha 

de ser un treball d'intermediació.  

 

Així mateix, cal dir que en la moció es proposa l'adscripció a la regidoria de Participació, 

que tampoc no convenç a l'equip de Govern. La política d'intermediació s'ha de fer des de 

diferents àmbits: es fa des de  la regidoria d'Immigració i de Ciutadania, es fa des de la 

regidoria de Serveis Socials a través del projecte "Espai  Jove", es fa des de la regidoria 

de Joventut, a través del projecte  la "Kampana", es fa des de la regidoria de Participació 

a través dels convenis i les accions de dinamització intercomunitària que hi ha en els 

barris i, es fa des de la regidoria d'Ocupació amb el futur projecte "Acollim". Això no 

obstant, la política d'intermediació  té una responsabilitat que recau en l'Àrea de Drets a 

Ciutadania i en la Comissió de Programes Transversals, la qual succeeix la Comissió 
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Transversal d'Immigració que va està funcionant des de l'any 2000, quan es va aprovar 

en aquest ajuntament en ple i de forma unànime el Pla d'Immigració i Ciutadania.  

 

Es considera que moltes de les coses que es proposen i que es valoren en la moció ja 

s'estan portant a terme, i es reconeix al GMCiU que cal fer més coses i millorar, però es 

discrepa en quines coses s'han de fer ja que la perspectiva de l'equip de Govern és més 

global. Per fer la tasca de prevenció es necessita millors polítiques socials i, per fer la 

tasca del treball intercomunitari  s'ha de fer des de diferents àmbits, i no tan sols des del 

vessant de la immigració. 

 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  considera que la moció persegueix connectar els diferents 

projectes que ja s'estan portant a terme des de l'Ajuntament de Manresa. El concepte que 

unificaria aquest conjunt de projectes és el de convivència. La moció exposa que poden 

sorgir una sèrie de problemes i de dificultats en la convivència i proposa com a solució la 

creació d'una xarxa de mediadors que intenti resoldre'ls.  

 
El senyor Serra i Rovira  diu que, en el transcurs del treball d'aquest tema,  la voluntat 

del GMCiU ha estat  obrir un procés de diàleg amb l'equip de Govern. Es considerava 

que s'havia de mostrar a l'equip de Govern quines eren les inquietuds del GMCiU i, per 

tant, també era necessari escoltar quin era el seu  posicionament.  

 

Així mateix, es remarca que el projecte "Enllaç" es considera una aportació positiva i 

encarada a la proposta que es planteja  del GMCiU, la qual es concreta en una xarxa de 

mediació per la convivència. Això no obstant, la política global de l'Ajuntament en aquest 

àmbit es considera insuficient.  

 

Cal dir també que en l'exposició de motius de la moció es diu que el concepte de 

mediació vehicula la voluntat de tenir una tasca preventiva i pedagògica, la qual es 

considera anterior a possibles conflictes que puguin sorgir i, per tant, pretén buscar la 

prevenció.  

 

Finalment, des del GMCiU s'entén la "Xarxa de mediadors per la convivència" com un 

conjunt de plantejaments, alguns dels quals l'equip de Govern ja pot estar portant a 

terme. Això no obstant, aquest projecte no té com a objecte estricte les polítiques 

d'immigració. I el fet que hagi respost  a la moció, per part de l'equip de Govern, el senyor 

Rubio, demostra que el plantejament per part de l'equip de Govern és un altre. Per tant, 

es difereix en el fons de l'assumpte.  

 

El senyor Rubio i Cano  diu que des de l'equip de Govern es discrepa del plantejament 

del GMCiU entorn de la moció presentada, ja que l'equip de Govern té una visió global 

del què han de ser les polítiques d'iintermediació comunitària, de treball comunitari i de 

cohesió social.  
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Segueix dient que els motius que condueixen a la proposta queden molt clars en 

l'exposició de motius. Es tracta de la incertesa i el desconeixement mutu. Així mateix, es 

discrepa sobre els conceptes que s'utilitzen de mediació i l'intermediació, i es discrepa 

respecte com tractar els conflictes i com tractar el tema de la cohesió i inclusió de les 

persones que venen de fora i que tenen una cultura diferent. Respecte d'aquests temes , 

l'equip de Govern proposa una perspectiva més global i orientada des de les polítiques 

socials. 
 

L'alcalde sotmet la proposició a votació i es rebutja per 15 vots negatius ( 9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA) i  9 vots afirmatius (7 GMCiU I 2 GMPPC). 

 
 
8.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC SOBRE COL .LOCACIÓ DE 

RÈTOLS INFORMATIUS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS EN  CATALÀ I EN 
CASTELLÀ.  

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal Partit Popular de 
Catalunya, de 13 de juliol  de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que l'administració municipal és la més propera a la ciutadania en general i als 
veïns i veïnes, en particular, de la ciutat. 
 
Atès que Manresa sempre ha estat i és, una ciutat integradora a on acull a un nombre 
molt significatiu de ciutadans vinguts del territori nacional aixó com a estrangers. 
 
Atès que es fa necessari que els ciutadans que s'adrecen a dependències municipals 
tinguin ple coneixement i seguretat d'on s'han i a on s'adrecen 
 
PROPOSEM: 
 
L'Ajuntament de Manresa procedirà a retolar en català i castellà els rètols informatius i 
indicatius de les seves dependències." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que  la moció pretén que les persones que venen de 

fora, les persones que no han nascut a Catalunya, interpretin de manera adequada el 

significat dels rètols informatius. Es desitja que  no hi hagi cap altra lectura interessada 

en el propòsit de la moció.  

 

El senyor Fontdevila i Subirana  diu que la proposta no es pot votar a favor, no 

només perquè no s'adequa estrictament a la llei, sinó perquè es considera que no n'hi 

ha necessitat.  

 

Es coincideix amb el senyor Javaloyes en  la necessitat de la integració lingüística, 

sense subterfugis,  que és el que pretén la moció presentada. Això no obstant, es 

considera que l'estratègia de rètols bilingües despistaria del propòsit que es busca. Per 

tant, es coincideix en la importància que té la llengua pròpia del país i el coneixement 
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de la llengua com una eina de cohesió social. En aquest sentit, es vol fer notar que   

les persones avui dia tenen orígens diversos i que es conviu amb idiosincràsies també 

diverses, però que probablement allò que pot unir és la llengua, no res més; apart de 

l'espai que es comparteix quotidianament i d'algun altre símbol.   

 

El senyor Vives i Portell  diu que sense menystenir l'esperit de la proposta del 

GMPPC, i vista la perspectiva de la gent que ve de fora, i que no és castellanoparlant, i 

que sobtadament descobreix que s'utilitza una llengua que no és el castellà, es vol fer 

notar que disposen d'una capacitat d'assimilació molt gran.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que la proposta està dirigida a aquelles persones de 

35 o 40 anys que no disposen de la capacitat d'adaptació que pot tenir un noi de 15 

anys. Per tant, el que es planteja no és capritx, sinó que es busca poder resoldre amb 

més facilitat la dificultat idiomàtica que puguin tenir els ciutadans nouvinguts.  

 

El senyor Fontdevila i Subirana  diu que no s'està parlant de la competència 

idiomàtica i que quan es va de viatge a països estrangers, la retolació té un vessant 

molt pràctic i de seguida s'aprèn molt ràpidament. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que quan es viatja a l'estranger hom s'ha d'adaptar a 

la llengua, però el cas que es tracta té  a veure amb una qüestió de respecte.  

 

El senyor Fontdevila i Subirana  diu que en la seva resposta no hi havia ironia sinó 

que no l'havia entès. 
 

L'alcalde sotmet la proposició a votació i es rebutja per 22 vots negatius ( 9 
GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU) i  2 vots afirmatius (GMPPC) 

 
 
8.7 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC SOBRE MOD IFICACIÓ DEL 

PLANEJAMENT PER A LA INSTAL.LACIÓ D’APARELLS D’AIRE  CONDICIONAT. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, de 13 de juliol de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que en la majoria d'establiments comercials i oficines de Manresa tenen instal·lat un 
aparell d'aire condicionat per a poder treballar en perfectes condicions i perquè el públic 
estigui atès satisfactòriament. 
 
Atès que hi ha aparells instal·lats en plantes baixes que quan estan funcionant propulsen 
l'aire a l'exterior i que causen greus molèsties als vianants. 
 
Atesa la necessitat de fer compatible el confort de l'interior i el de l'exterior. 
 
PROPOSEM: 
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Dur a terme una modificació al planejament que indiqui que per a noves llicències 
d'activitats els aparells d'aire han de ser a una alçada mínima de dos metres i amb les 
llames que regulen l'expulsió de l'aire en horitzontal però mai cap avall. 
 
Indicar que per aquelles activitats que ja tenen llicència i que gaudeixen en les seves 
instal·lacions d'aquest tipus de climatització disposin d'un termini de temps transitori per 
adaptar-se a la nova normativa. 
 
Així mateix demanar i recomanar que la temperatura mínima de refrigeració sigui la de 
25º i fer-ho a través d'aquelles institucions que poden i tenen accés a través dels seus 
associats (Cambra de Comerç, UBIC's, Gremis, etc.)" 
 
 
A continuació el secretari dóna compte de l'esmena presentada pels grups municipals 
GMS,  GMERC, GMICV-EA i el GMPPC, de 17 de juliol de 2006, que transcrita diu el 
següent: 
 
"Substituir el redactat dels acords, pels següents: 
 

1. Incorporar a la futura ordenança del paisatge urbà la regulació dels aparells 
d’aire condicionat de les activitats en planta baixa, per evitar molèsties als 
vianants. 

 
2. Recomanar que ens els equips de refrigeració s'utilitzi una temperatura 

mínima de 25 graus; i fer arribar aquesta recomanació a diverses 
institucions i entitats del món econòmic de Manresa perquè ho facin arribar 
als seus associats." 

 
 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que la moció  té en consideració aspectes tals com la 

reducció de les despeses energètiques produïdes pels aparells d'aire condicionat, l'estalvi 

medioambiental, o el fet que el 50% de les baixes en el període d'estiu es deuen a la 

utilització de l'aire condicionat.  

 

El senyor Perramon i Carrió  diu que una part d'establiments, els de concurrència 

pública, tenen regulats el tema de l'aire condicionat. La normativa determina que l'alçada 

mínima ha de ser de 2,5 metres i  que ha de complir unes condicions determinades. Els 

establiments de pública concurrència són una part molt important del conjunt 

d'establiments de la ciutat. Ara bé, hi ha d'altres establiments que no tenen regulats 

aquest aspecte. En aquest àmbit es planteja incorporar les mesures necessàries en la 

futura ordenança del paisatge urbà.  

 

La senyora Selga i Brunet  en d'altres ocasions ha suggerit que s'hauria d'arribar a un 

pacte sobre la il·luminació que s'usa en el saló de sessions. Tot i que no es fa una 

proposta concreta, es planteja la possibilitat de restringir l'ús de l'aire condicionat si així es 

decideix.  
 
L'alcalde sotmet a votació la proposició amb l'esmena incorporada i s'aprova per 
unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, es declara acordat: 
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"Atès que en la majoria d'establiments comercials i oficines de Manresa tenen instal·lat un 
aparell d'aire condicionat per a poder treballar en perfectes condicions i perquè el públic 
estigui atès satisfactòriament. 
 
Atès que hi ha aparells instal·lats en plantes baixes que quan estan funcionant propulsen 
l'aire a l'exterior i que causen greus molèsties als vianants. 
 
Atesa la necessitat de fer compatible el confort de l'interior i el de l'exterior. 
 
PROPOSEM: 
 
1. Incorporar a la futura ordenança del paisatge urbà la regulació dels aparells 

d’aire condicionat de les activitats en planta baixa, per evitar molèsties als 
vianants. 

 
2.  Recomanar que ens els equips de refrigeració s'utilitzi una temperatura mínima 

de 25 graus; i fer arribar aquesta recomanació a diverses institucions i entitats 
del món econòmic de Manresa perquè ho facin arribar als seus associats." 

 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels dos 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per  unanimitat dels 24 membres 
present; de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28  de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
9.1  ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D'ABAST PLURIANUAL CONCEDIDA PEL 

DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT, AMB DESTÍ  AL 
FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ DEL TEAT RE 
KURSAAL  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de data 17 de juliol de 2006, i que 
transcrit diu el següent:  

 

"Atès que, en data 18 de novembre de 2005, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar un 
ajut al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l’actuació de 
Rehabilitació del Teatre Kursaal, acollint-se a la resolució CLT/2945/2005, de 10 
d’octubre, per la qual s’obria concurs públic i s’aprovaven les bases per a l’accés als 
programes d’inversions en equipaments culturals en el període 2005-2007. 

Atès que, en data 10 de juliol de 2006, la Direcció General de Cooperació Cultural de 
la Generalitat de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament de Manresa que el conseller 
de Cultura, en data 26 de juny de 2006, ha resolt concedir una subvenció per import de 
957.774,18 EUR, per al finançament d’un crèdit de 819.445,68 EUR amb càrrec a la 
línia de crèdits de l’Institut Català de Finances, que l’Ajuntament de Manresa ha de 
sol·licitar a aquest organisme per al finançament de la inversió esmentada. 
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Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  

Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 

 

PRIMER.-  Acceptar la subvenció d’abast plurianual concedida pel Departament de 
Cultura de la Generalitat, per un import total de 957.774,18 EUR, per al finançament 
d’un crèdit de 819.445,68 EUR a subscriure amb l’Institut Català de Finances, amb 
destí al finançament de l’actuació de Rehabilitació del Teatre Kursaal. 

SEGON.- Sol·licitar a l’Institut Català de Finances un préstec per import de 819.445,68 
EUR, d’acord amb el conveni subscrit el 14 d’octubre de 2005 entre el Departament de 
Cultura i l’Institut Català de Finances. 

TERCER.- Facultar el Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde President, per a la 
formalització d’aquest préstec amb l’Institut Català de Finances i per a la signatura dels 
corresponents documents." 

 

El senyor Jordà i Pempelonne  diu que el dictamen té per objecte acceptar una 

subvenció de la Generalitat. La subvenció es va sol·licitar a finals de l'any 2005. Es 

concedeix la subvenció per un import de 957.774,18 €  a finançar a través d'un crèdit 

de 819.445,68  € de l'Institut Català de Finances. 

Per tal d'iniciar de la forma més ràpida possible tots els tràmits per poder disposar 

d'aquests diners és proposa l'acceptació de la subvenció descrita. 

 

El senyor Fontdevilia i Subirana  diu que amb aquests diners es pot acabar tot el 

projecte d'obres del Teatre Kurssal. El proper dia 3 d'agost es tanca la recepció de la 

licitació pel projecte escenotècnic. 

Així mateix, la notícia econòmica és important, però caldria donar-li també el valor 

polític que té. D'una banda, perquè és una resposta al Pacte del Tinell  segons el qual 

hi havia d'haver un pla de xoc d'infraestructures culturals a Catalunya. El pla de xoc 

s'havia de redactar i per aquest motiu ha necessitat que passessin uns anys. Des de 

l'Associació i la Federació Catalana de Municipis es va recomanar que es dotés d'uns 

recursos per acabar aquells equipaments que estaven en el país en fase de 

construcció. Això explica que equipaments com el del Kursaal hagin tingut una bona 

remuneració econòmica, i no d'altres.  

A més, la subvenció és el resultat d'una determinada sensibilitat pel territori. El mètode 

que s'ha aplicat ha tingut  un bon resultat per la ciutat de Manresa.  

Finalment, dir que la persona que hi ha posat les ganes per interpretar els desigs del 

territori és la directora general Assumpte Bailach i Puigdellivol, la qual ha estat 

convidada a fer el pregó de la festa major de la ciutat de Manresa.  

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 



 120

 

9.2    APROVAR LA MEMÒRIA TÈCNICA PRESENTADA EN DAT A 3 DE JULIOL 
DE 2006 A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE L'AGÈNCIA DE R ESIDUS DE 
CATALUNYA PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D E LA 
FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS.  

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de data 17 de juliol de 2006, que 
transcrit diu el següent: 

"Atès que, per resolució de l’alcalde de data 30 de juny de 2006, l’Ajuntament de 
Manresa va aprovar, d’una banda, concórrer a la convocatòria d’ajuts de l’Agència de 
Residus de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals, acollint-se a la resolució MAH/1255/2006, d’11 d’abril, per la qual 
es fa pública l’esmentada convocatòria, i d’altra banda, sol·licitar a l’Agència de 
Residus de Catalunya una subvenció per un import total de 433.512 EUR, destinada al 
projecte d’“Implantació d'una recollida de la fracció orgànica dels residus municipals 
pels grans productors”, amb un pressupost total de 644.220 EUR. 

Atès que, en data 3 de juliol de 2006, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar un ajut a 
l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a l’actuació 
d’“Implantació d'una recollida de la fracció orgànica dels residus municipals pels grans 
productors”. 

Atès que, en data 12 de juliol de 2006, l’Agència de Residus de Catalunya ha 
comunicat a l’Ajuntament de Manresa que, per tal que l’actuació esmentada pugui ser 
inclosa al procés de selecció d’actuacions subvencionables dins aquesta convocatòria, 
cal que el Ple de la corporació hagi aprovat la memòria tècnica que acompanya la 
sol·licitud de subvenció. 

Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  

Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció del 
següent: 

ACORD 

Aprovar la memòria tècnica presentada en data 3 de juliol de 2006 a la convocatòria 
d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica de residus municipals 

 

La senyora Selga i Brunet  diu que des que es va implantar el servei de recollida 

orgànica l'any 2001 a les famílies, es tenia coneixement  que restava per donar un  

servei  adequat a les necessitats dels  grans productors de matèria orgànica. Així 

mateix, aquests feien un ús dels contenidors de la via pública que distorsionaven la 

seva pròpia funció.  

Pels  motius esmentats, ha anat madurant el projecte tècnic de com havia de ser un 

servei dirigit a productors. Paral·lelament, la Generalitat ha establert una línia de 

subvencions en aquesta matèria. Des de l'Ajuntament s'ha tancat un projecte 

potencial. 

És a dir, que primer es farà una prova pilot i, a partir de l'experiència del disseny  de la 

prova pilot,  s'elaborarà tot el projecte. Però en aquest moment, s'ha trobat convenient 

presentar-ho com si fos un projecte, una memòria tècnica tancada, quan no és així, ja 

que l'estudi de la realitat anirà donant els seus fruits.  
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El model que es proposa és una recollida porta a porta als grans productors. És a dir, 

que no es vol un model de més contenidors al carrer, sinó que el contenidor estigui 

dins dels establiments i s'entri i es tregui cada dia. Per tant, es desestima una 

instal·lació de contenidors a la via pública. Els objectius que persegueix el model 

proposat és millorar la imatge de la via pública, incrementar el reciclatge i facilitar la 

separació als establiments comercials. Va dirigit al sector de restauració en general, al 

sector comercial alimentari, en concret, peixateries, carnisseries, menjars preparats, 

càtering; als serveis, menjadors col·lectius, etc. 

Dels sectors esmentats, va dirigit als establiments que fan més de 50 litres al dia. En 

aquest sentit, en la primera anàlisi que s'ha fet, s'han detectat uns 400 productors 

d'aquestes dimensions.  

L'objectiu del servei és de flexibilitat i d'adaptació. En aquests moments es comença a 

parlar amb els gremis afectats, UBIC, Gremi de restauració, i properament es 

començarà a contactar amb els establiments que són subjecte d'aquest servei.  

Durant la tardor es posarà en marxa la prova pilot entre un conjunt d'entre uns 60 i 70 

establiments, i s'acabarà d'instaurar a tots els establiments en el transcurs del 2007.  

La memòria fa elucubracions. Per exemple, diu que es gastarà diners comprant un 

sistema de control de passatge dels contenidors quan siguin aixecats, però s'entén 

que aquest tema en concret, madurarà amb el temps, quan es perfili quin model es vol 

implantar. 

La memòria també dóna molta importància a la personalització de la implantació. És a 

dir, detectar ben bé quin servei es necessita: si són contenidors grossos, petits, les 

freqüències, les necessitats perquè en el moment de l'estimació ha estat difícil d'arribar 

a una conclusió, ja que la gent no sap el que produeix perquè ho barregen tot. És a dir, 

que quan es demana quina quantitat es produeix de matèria orgànica, es desconeix, 

perquè no s'ha considerat. Per tant, s'ha fet una estimació.  

En aquest sentit, per complir amb la convocatòria de la subvenció, es presenta un 

projecte molt consistent perquè si la realitat diu que s'ha d'anar fent el que proposa la 

memòria tècnica, s'anirà executant i s'anirà demanant la subvenció en cas que la 

donin. El termini de la subvenció és del 2006 al 2009.  

 

10. PRECS,  PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

10.1 PREGUNTA QUE EFECTUA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPUL AR DE 
CATALUNYA AL PLE DE LA CORPORACIÓ.  

El secretari dóna compte de la pregunta del grup municipal Partit Popular de 
Catalunya, de data 13 de juliol de 2006, que transcrita diu el següent: 

"En el transcurs d'aquesta legislatura s'han portat a terme diferents accions respecte a 
Polítiques d'Ocupació. Ens agradaria saber: 

Quins Plans d'Ocupació ha portat a terme l'Ajuntament de Manresa? 

Quants ciutadans han participat dels mateixos) (classificats per edats i per sexe) 



 122

Quins resultats s'han obtingut en els processos de col·locació o recol.locació al mercat 
de treball?" 

 

El senyor Rubio i Cano  diu que s'ha entès que la pregunta fa referència als plans 

d'ocupació. En funció d'aquesta interpretació s'ha preparat la resposta, la qual es 

distribuirà una vegada s'hagi acabat la intervenció. 

L'ajuntament de Manresa des de l'any 2003 s'ha presentat a les convocatòries i ha 

obtingut: 

- L'any 2003, 18 plans d'ocupació, el 56% van ser homes, el 5% menors de 25 anys, 

el 83% entre 25 i 44 anys, el 12 % majors de 45 anys. 

- L'any 2004, 24 plans d'ocupació, per tant 6 més que l'any anterior. En aquest cas 

el 62% van ser dones, el 33% menors de 25 anys, el 38% entre 25 i 44 anys, el 

29% majors de 45 anys. 

- L'any 2005, 31 plans d'ocupació, 5 més que l'any 2004. El 32% van ser homes; el 

68% van ser dones, el 6% menors de 25 anys, el 71% entre 25 i 44 anys, i el 23% 

majors de 45 anys. 

- Per l'any 2006, s'ha atorgat 32 plans d'ocupació, per tant, 1 més que en el 2005.  

Per perfils, hi ha tres grans blocs: peonatge, administració i tècnics. Es constata que a 

mesura que han anat passant els anys, ha augmentat el percentatge del vessant més 

tècnic.  

Els percentatges són els següents: 

-    El 56% de peonatge el primer any 

-    El 33% de peonatge el segon any 

- El 42% de peonatge el tercer any 

- El 69% l'any 2006. Aquest augment es deu a que hi ha hagut una demanda 

d'auxiliars d'equipaments esportius, i això ha fet que pugi el percentatge de 

peonatge. 

L'àmbit d'administratiu sempre s'ha mantingut entorn del 30% i el de tècnics ha pujat 

del 5% l'any 2003 al 42% el 2005. 

Sobre inserció: de 18 plans d'ocupació, dues persones van aconseguir la inserció en el 

moment d'acabar el pla d'ocupació. Això no significa que al cap d'uns quants mesos 

seguissin ocupades. Per tant, una taxa de l'11%. El 2004, 5 de 24; per tant, un 21%; i 

el 2005 10 de 31, per tant, un 32%. 

Es dóna còpia de les memòries que es tenen publicades en referència al conjunt de 

les polítiques actives.  

Sobre insercions de persones amb ofertes gestionades des del Servei local 

d'ocupació, el 2003 van ser 400, el 2004 van ser 650, el 2005 van ser 800 persones. 
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Per sexes, el 60% de dones i el 40% d'homes; per edats el 22% menors de menors de 

25 anys; el 62% de 25 a 45 anys; el 16% majors de 45 anys. Per estudis, el 40% 

d'estudis secundaris; el 30% de primaris; el 30% d'universitaris com a mínim iniciats. I 

per sectors econòmics, dues terceres parts de persones que han aconseguit la 

col·locació en el transcurs dels 3 anys ha estat en el sector serveis, i una tercera part 

en el sector industrial. 

 

Un cop tractats tots els assumptes, l'alcalde aixeca la sessió, quan són les 23 h i 55 

min, la qual cosa, com a secretari general , 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    Vist i plau 

    L'alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


