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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 19 de 
setembre de 2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 9 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Segon: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Tercera: Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
Quarta: Sra. Núria Sensat i Borràs 
Cinquè: Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Sisena: Sra. Aida Guillaumet i Cornet  
Setè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió   
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres i García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr.  Miguel Angel Martínez i Conde 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
Secretari general  
 
Sr. Alfred Lacasa i Tribó 

Interventor 

 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
    ABSENTS JUSTIFICATS 
 
    Sra.   Carina Rius i Díaz 
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El senyor Serra i Rovira s'incorpora a la sessió a les 20 h 10 min, en el coneixement 
del punt 3.1.2 de l'Ordre del dia i el senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió a 
les 20 h i 18 min, en el coneixement del punt 3.1.1. 
 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 08 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. 
 
L'alcalde  diu que abans d'entrar en els punts de l'ordre del dia  vol deixar constància de 
dos fets. En primer lloc, dóna la benvinguda a Alfred Lacasa, com a nou secretari de 
l'Ajuntament de Manresa, el qual s'ha incorporat en data 16 setembre  i oficialment, per 
Resolució de la Direcció General d'Administració Local de 7 de setembre, i li desitja que 
tingui èxit, alhora que el fa coneixedor del fet que s'incorpora a una  casa amb 
professionals molt bons i que tenen ganes de treballar conjuntament amb ell.  
 
En segon lloc, l'alcalde aprofita l'acte per manifestar, més enllà de donar la benvinguda al 
nou secretari, que en aquesta sessió pertoca agrair la feina que ha desenvolupat el 
senyor Lluís Granero, en unes condicions difícils en una administració com és la de 
Manresa, no perquè aquesta sigui diferent, sinó perquè és una administració gran, en 
què ha desenvolupat les funcions de secretari provisional en dos moments, i aquest fet, 
des del punt de vista professional d'una persona, li va bé perquè pot aprendre, però 
també li genera una certa inestabilitat. Així mateix, manifesta que ha fet una funció molt 
correcta, d'un alt contingut jurídic i amb un alt grau d'independència i equanimitat que és 
el que es demana a  un secretari.  
 
Per aquests motius l'alcalde diu que voldria que constessin en acta tant la benvinguda a 
Alfred Lacasa com també les paraules i agraïment a Lluís Granero, que continua a la 
casa i continuarà a la casa, però ja no amb la funció de secretari.  
 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2005, 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 18 de juliol de 2005 queda aprovada per 
unanimitat dels 22 membres presents.  
 
 
 
 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
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2.1.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34 I 35,  CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 DE JULIOL, 1, 8, 22 I 30 
D'AGOST I 5 DE SETEMBRE,  RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE 
DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS 
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) 
DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS  ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 
2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 I 35, 
corresponents als dies 11, 18 I 25 DE JULIOL, 1, 8, 22, 30 D'AGOST I 5 DE 
SETEMBRE DE 2005, respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes 
sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
 
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 DE COMPTE, 
EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS 
ART. 42 I 104 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. 

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

a) Serveis Jurídics i d'Assessorament 

a.1)   Personació en processos judicials 

2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5169, DE 18 DE 
JULIOL DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 238/2005-B, 
INTERPOSAT CONTRA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 
FORMULADA PER LESIONS DEGUDES A UNA CAIGUDA AL C/URGELL, 19-
21. 

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 238/2005-B interposat per la Sra. ZULEMA 
PASTOR SASTRE, contra la resolució de l’Alcalde- President de data 15-03-05, 
desestimatòria de la reclamació patrimonial formulada per l’actora, per lesions degudes a 
una caiguda al c/ Urgell, 19-21, presumptament per l’existència d’un sot, el dia 30-09-03, 
en qualitat de part demandada. 
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 14 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 el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la 
defensa jurídica en el recurs contenciós- administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5170, DE 18 DE 

JULIOL DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 180/2005-C, 
INTERPOSAT CONTRA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 
FORMULADA PER LESIONS DEGUDES A UNA CAIGUDA AL C/ GIRONA. 

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 180/2005-C interposat per la Sra. ISABEL 
MARIA RAMÍREZ GALERA, contra la resolució de l’Alcalde- President de data 13-12-04, 
desestimatòria de la reclamació patrimonial formulada per l’actora, per lesions degudes a 
una caiguda a la vorera dreta del c/ Girona, en direcció Poeta Mistral, uns cinc metres 
abans d’arribar a la cruïlla d’ambdós carrers, presumptament per l’existència d’un sot a la 
calçada, el dia 15-10-03, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a 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 el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la 
defensa jurídica en el recurs contenciós- administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5343,  DE 28 DE 

JULIOL DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 262/2005-D,  
INTERPOSAT CONTRA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ FORMULAT EN L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
PARCIAL TOSSAL DELS CIGALONS 2. 
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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 262/2005-D interposat per l’ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS i VEÏNES DE LA BARRIADA PLAÇA CATALUNYA DE MANRESA, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la resolució de 
l’Alcalde-President de data 03-03-05, que aprovà definitivament el projecte d’urbanització 
del pla parcial Tossal dels Cigalons 2, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a 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 JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora 
de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6031, DE 7 DE 

SETEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 355/2005, SECCIÓ 
B, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA IMPOSICIÓ DE MESURES 
CAUTELARS EN RELACIÓ A L'EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR, 20. 

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 355/2005 secció B interposat pel Sr. JOAN 
COMELLAS SALGUERO,  contra la resolució de 27 d’abril de 2005 de la regidora 
delegada d’urbanisme que ordenava mesures cautelars per raó de seguretat, en l’edifici 
situat a la Plaça Major núm. 20, declarada en estat de ruïna, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós Administratiu número 7 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. 
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4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6032, DE 7 DE 

SETEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 331/2005-A, 
INTERPOSAT EN RELACIÓ A LES OBRES DEL C/ SANT BARTOMEU, 
NÚM. 51. 

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 331/2005-A interposat pel sr. JOAN 
BORRAS ALABERN i altra, contra la resolució de la regidora delegada d’Urbanisme de 
data 25-04-05 que requeria als actors per tal de restablir la realitat física alterada, en 
relació a les obres del c/ Sant Bartomeu núm. 51 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 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) Execució de sentències 
 
2.8 DONAR DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5437, DE 25 

DE JULIOL DE 2005,  SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA 
DICTADA EL DIA 21 DE JUNY DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA DINS EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 258/2005, EN RELACIÓ A LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA 
PLAÇA FIUS I PALÀ . 

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

"1r. EXECUTAR  en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 21 de juny de 
2005 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, dins el recurs 
contenciós-administratiu núm. 258/2005 interposat pel Sr.  JOAN SOLER PLANAS, 
contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició 
interposat contra l’acord plenari de data 20-12-04, el qual aprovà definitivament 
l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a l’execució de l’obra “projecte 
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d’ampliació de la Plaça Fius i Palà de Manresa”, resolució judicial que literalment diu: 
“Suspendre l’executivitat de la resolució impugnada exclusivament en allò que afecta 
la concreta quota provisional que es refereix al recurrent.”.  
  
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació" 
 
 
a.3) Prestació d'assistència jurídica 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5849, DE 24 

D'AGOST DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A 
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 624, EN LES PRÈVIES 664/2005. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de   la      qual 
és la següent: 
 
"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  a l’agent de la policia local amb el 
carnet professional número 624, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 2 de Manresa amb el número de 
prèvies 664/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran 
de la denúncia presentada pel sr. Abdelkhalak Ratun, per uns fets esdevinguts el dia 1 
de juliol de 2005, consistents en possibles lesions.  

 
2n. DESIGNAR  com a director/a de la defensa jurídica en judici de l’agent 624 en les 
prèvies 664/2005, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’assistència 
corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text Refós Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5691,  DE 10 

D'AGOST DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 421, 642, 517 I 648, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 416/2005. 

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 números 421, 642, 517 i 648, per tal de garantir-los la defensa 
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 3 de 
Manresa amb el número de judici de faltes 416/2005, i amb l’objecte de ser part en el 
procediment que se segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts 
el dia 5 de juny de 2005, al c/ Predicadors s/n de Manresa, consistents en 
desobediència, insults  i possibles lesions als agents,  i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR  com a director/a de la defensa jurídica en judici dels agents 421, 642, 
517 i 648 en el judici de faltes 416/2005, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el 
contracte d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000de 16 de juny, Text 
refós Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5692,  DE 10 

D'AGOST DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612 I 651, EN EL JUDICI DE FALTES 
NÚM. 323/2005-JU. 

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 612 i 651, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 1 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 323/2005-JU, i amb l’objecte de ser part en el procediment 
que se segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 25 de 
juny de 2005, al c/ Arquitecte Oms s/n de Manresa, consistents en desobediència i 
insults als agents,  i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que 
disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 612 i 651, en el judici de faltes 323/2005-
JU." 
 
 

a.4) Altes assumptes 

 2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 5468, DE 29 
DE JULIOL DE 2005, SOBRE DESISTIMENT DEL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 164/2005, INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ 
PRESUMPTA DEL CONSELLER DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ A LA REVOCACIÓ 
PARCIAL D'UNA SUBVENCIÓ ATORGADA A L'AJUNTAMENT. 

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

"1r. DESISTIR del recurs contenciós-administratiu núm. 164/2005 interposat la 
resolució presumpta, per silenci administratiu, del Conseller de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, de desestimació del recurs d’alçada interposat contra la 
resolució dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, relativa a 
l’expedient de revocació parcial de la subvenció  atorgada a l’Ajuntament de Manresa 
per a la realització del curs número 112191, amb el número d’expedient 2001-T-11940, 
de data 29 d’abril de 2004, amb posterior resolució expressa ,desestimatòria, del 
Conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, de data 30 de juny de 
2005, i en conseqüència, autoritzar el lletrat nomenat per a la defensa municipal a 
presentar l’escrit de desistiment corresponent, davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Segona. 

 

2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 

 

b) Serveis Financers 
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2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4990, D'11 DE 
JULIOL DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 17/2005,  DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

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 17/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 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 2005, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 

 

 

             SERVEIS FINANCERS    

     

     

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 17/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 17/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.056.435,03

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.067.298,83
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Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 34.522.528,45  nanceres ...........……………... 1.621.891,00

     

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

cies ...............…..…………….. 17.733.034,58  cies ..................……………… 5.381.429,37

     

Capítol 5.- Ingressos      

patrimonials .......……………… 557.500,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.063.904,61

     

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

cies de capital ……..……........ 4.617.748,00  cies de capital .......………….. 4.137.038,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.750.795,14  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.513.159,19  financers .............……………. 4.897.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 109.231.965,36  T  O  T  A  L  ........…………… 109.231.965,36

     

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

 

 

PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 17/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

422.3.226 Ensenyament. Arts.- Despeses diverses 12.486,00 700,00   13.186,00Atendre despeses d'activitats d'estiu 

422.3.151 Ensenyament. Arts.- Gratificacions 4.259,00   700,00 3.559,00 Consignació sobrant 

463.8.489 Programa de la Gent Gran.- Altres transferències 5.300,00   524,22 4.775,78 Sobrant convocatòria subvencions 

463.8.489.20 Programa de la Gent Gran.- Subvencions nominatives 3.700,00   100,00 3.600,00 Sobrant conveni  

463.8.226 Programa de la Gent Gran.- Despeses diverses 9.000,00 624,22   9.624,22 Consignació insuficient 

       

   1.324,22 1.324,22    

 

 

2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5628, DE 5 
D'AGOST DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 20/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

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 20/2005,dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa  
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 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 2005,segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005."  

 

                  SERVEIS FINANCERS    

     

     

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 20/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 20/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.044.435,03

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.124.723,83

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.522.528,45  nanceres ...........……………... 1.621.891,00
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Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn-  

cies ...............…..…………….. 17.768.518,58  cies ..................……………… 5.432.437,37

     

Capítol 5.- Ingressos      

patrimonials .......……………… 557.500,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.726.924,57

     

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

cies de capital ……..……........ 5.476.493,00  cies de capital .......………….. 4.582.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.814.744,14  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.759.919,15  financers .............……………. 4.897.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.436.903,32  T  O  T  A  L  ........…………… 110.436.903,32

     

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

 

 

PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 20/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

121.0.120 ADMINISTRACIÓ GENERAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES 988.276,00  7.000,00 981.276,00 Consignació sobrant 

121.0.121 ADMINISTRACIÓ GENERAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.060.471,00  5.000,00 1.055.471,00 Consignació sobrant 

121.0.226 ADMINISTRACIÓ GENERAL.- DESPESES DIVERSES 196.041,25 12.000,00   208.041,25 Consignació insuficient 

       

   12.000,00 12.000,00   

 

 

 

2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5766, DE 16 
D'AGOST DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 21/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 
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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 21/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2005, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 
PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 21/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

121.0.121 Administració General.- Retribucions complementàries 1.055.471,00   15.000,00 1.040.471,00 Consignació sobrant 

121.0.230 Administració General.- Dietes 5.600,00 4.000,00   9.600,00 Consignació insuficient. 

121.0.231 Administració General.- Locomoció 13.000,00 9.000,00   22.000,00 Consignació insuficient 

443.0.151 Cementiris i Serveis Funeraris.- Gratificacions. 4.500,00 2.000,00   6.500,00 Consignació insuficient 

451.1.151 Biblioteques i Arxius.- Gratificacions 1.298,00 1.500,00   2.798,00 Consignació insuficient 

611.0.231 Administració Financera.- Locomoció 971,00 500,00   1.471,00 Consignació insuficient 

611.0.120 Administració Financera.- Retribucions bàsiques. 681.259,00   2.000,00 679.259,00 Consignació sobrant 

721.0.131 Desenvolupament empresarial.- Laboral eventual 138.648,00   9.000,00 129.648,00 Consignació sobrant 

721.0.489.20 Desenvolupament empresarial.- Subvencions nominatives. 33.000,00 9.000,00   42.000,00 Consignació insuficient 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual  359.493,00   15.000,00 344.493,00 Consignació sobrant 

322.1.160.00 Tallers d'ocupació.- Seguretat Social.- Personal  Laboral. 48.436,00   9.999,35 38.436,65 Consignació sobrant 

322.0.220 Serveis d'Ocupació.- Estructura general.- Material oficina. 5.800,00 2.854,17   8.654,17 Consignació insuficient 

322.0.227.00 Serveis d'Ocupació.- Estructura general.- Neteja i higiene. 22.206,00 3.471,21   25.677,21 Consignació insuficient 

322.1.202 Tallers d'Ocupació.- Edificis i altres construccions 17.290,00 30,00   17.320,00 Consignació insuficient 

322.1.632 Tallers d'Ocupació.- Edificis i altres construccions 6.000,00 868,51   6.868,51 Consignació insuficient 

322.5.131 Promoció de l'ocupació.- Laboràlia.- Laboral eventual  42.733,00 6.604,02   49.337,02 Consignació insuficient 

322.5.160.00 Promoció de l'ocupació.- Laboràlia.-Seguretat Social. Personal Laboral. 14.139,00 1.906,38   16.045,38 Consignació insuficient 

322.5.226 Promoció de l'ocupació.- Laboràlia.-Despeses diverses. 11.240,00 9.265,06   20.505,06 Consignació insuficient 

452.1.481 Instal.lacions esportives.- Premis, beques, pensions estudi. 2.000,00   1.000,00 1.000,00 Consignació sobrant 

452.1.223 Instal.lacions esportives.-Transports. 912,34 500,00   1.412,34 Consignació insuficient 

452.1.226 Instal.lacions esportives.-Despeses diverses. 93.290,00 500,00   93.790,00 Consignació insuficient 
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   51.999,35 51.999,35    

       

 

                  SERVEIS FINANCERS    

     

     

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 21/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 21/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.005.446,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.154.844,27

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.522.528,45  nanceres ...........……………... 1.621.891,00

     

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

cies ...............…..…………….. 17.768.518,58  cies .... ..............……………… 5.440.437,37

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 557.500,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.727.793,08

     

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

cies de capital ……..……........ 5.476.493,00  cies de capital .......………….. 4.582.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.814.744,14  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  
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financers .........……..……....... 14.759.919,15  financers .............……………. 4.897.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.436.903,32  T  O  T  A  L  ........…………… 110.436.903,32

     

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

 

2.16 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6054, DE 8 DE 
SETEMBRE DE 2005, SOBRE  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 22/2005, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL  VIGENT. 

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

"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2005, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 
PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2005    

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 22/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                               ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.004.446,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.159.344,27
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Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 34.522.528,45  nanceres ...........……………... 1.621.891,00

     

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

cies ...............…..…………….. 17.768.518,58  cies ..................……………… 5.434.437,37

     

Capítol 5.- Ingressos      

patrimonials .......……………… 557.500,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.730.293,08

     

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

cies de capital ……..……........ 5.476.493,00  cies de capital .......………….. 4.582.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.814.744,14  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.759.919,15  financers .............……………. 4.897.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.436.903,32  T  O  T  A  L  ........…………… 110.436.903,32

     

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

 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

111.0.222 Organs de Govern.- Regidories.- Comunicacions 4.000,00 3.500,00   7.500,00Consignació insuficient.

111.1.625 Organs de Govern.- Alcaldia.- Mobiliari i estris. 3.450,00 2.500,00   5.950,00Consignació insuficient.

111.0.489.11 Organs de Govern.- Regidories.- Diàleg intereligiós 6.000,00   6.000,00 0,00Consignació sobrant 

452.2.212 Educació Física, esport i esbarjo.- Piscines.- Edificis i altres construccions 11.000,00   3.945,01 7.054,99Consignació sobrant 

452.2.213 Educació Física, esport i esbarjo.- Piscines.- Maquinària, instal.lacions. 2.000,00   1.852,80 147,20Consignació sobrant 

452.1.226 Educació Física, esport i esbarjo.- Instal.esportives.- Despeses diverses. 93.790,00 5.797,81   99.587,81Consignació insuficient

463.5.489 Programa de promoció de la dona.- Altres transferències. 9.000,00   502,48 8.497,52Consignació sobrant 

463.5.226 Programa de promoció de la dona.- Despeses diverses. 41.935,00 502,48   42.437,48Consignació insuficient.

422.3.222 Ensenyament.- Arts.- Comunicacions 5.120,00 1.000,00   6.120,00Consignació insuficient.

422.1.151 Ensenyament.-Ensenyament bàsic.- Gratificacions. 3.971,00   1.000,00 2.971,00Consignació sobrant 

       

   13.300,29 13.300,29    
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d) Assumptes diversos 

 
2.17 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5253,  DE 22 

DE JULIOL DE 2005, SOBRE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 23 DE 
JUNY DE 2005 QUE ESTABLIA EL PERÍODE DE VACANCES DEL TITULAR 
DE L'ALCALDIA. 

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

"PRIMER.- Modificar la Resolució dictada per l’alcalde president el dia 23 de juny de 
2005, en el sentit  que el període previst en el punt b) de l’expressada resolució, serà 
el que s’especifica a continuació:  

 
Durant el període del 13 al 24 d’agost de 2005, ambdós inclosos, assumirà les funcions 
de l’Alcaldia, amb caràcter d’alcalde accidental, el segon tinent d’alcalde, senyor Ramon 
Fontdevila i Subirana, atesa l’absència temporal durant aquest període del primer tinent 
d’alcalde. 
 

SEGON.- Notificar aquesta resolució al segon tinent d'alcalde, senyor Ramon 
Fontdevila i Subirana. 

 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  

 

CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents." 

 
 
2.18 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  5901, DE 31 

D'AGOST DE 2005,  SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE L'ALCALDIA, 
PER ABSÈNCIA TEMPORAL, PEL PRIMER TINENT D'ALCALDE, DURANT 
EL DIES 5 I 6 DE SETEMBRE DE 2005. 

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

"PRIMER.- Que durant els dies 5 i 6 de setembre de 2005, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
transitòriament pel primer tinent d’alcalde, senyor Josep Camprubí i Duocastella, que 
substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
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SEGON.- Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí i 
Duocastella. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  

 

CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents." 

 
 
2.19 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

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

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

 
03-08-
2005 

Generalitat  Agència Cat. Coop. 
Desenvolupament 

Proposició ICV-EA sobre el 
poble sahrauí 

 
03-08-
2005 

Consell de la Unió 
Europea 

Secretaria General  
Direcció General F 

Proposició ICV-EA sobre el 
poble sahrauí 

 
 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 APROVAR LA PROPOSTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR 

ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I L'ENTITAT MERCANTIL ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU,  PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA BASE 
CARTOGRÀFICA MUNICIPAL. 

 
En el coneixement d'aquest punt, s'incorpora a la sessió el senyor Serra i 
Rovira. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 9 d'agost de 2005 que, 
transcrit, diu el següent: 
"Antecedents 
 
L’Ajuntament disposa d’una base cartogràfica i cadastral pròpia en format digital, a 
escala 1: 500, que compren tot el sòl urbà i a escala 1:2000 el sòl rústic 
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L’entitat mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU està procedint a 
l’actualització de la seva base cartogràfica de forma informàtica, mitjançant la 
digitalització de la ubicació de les seves xarxes de distribució (A/T, M/T i b/t). 
 
La confluència d’interessos entre l’Ajuntament i ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU en disposar d’una cartografia acurada i actualitzada, a escala el 
més precisa possible, que contempli el conjunt de xarxes, obre un ampli camp de 
col·laboració entre aquestes entitats, que porta a l’establiment d’un conveni de 
col·laboració entre les dues parts. 
 
El director de l’Àrea del Territori, en data 15 de juliol de 2005, ha tramès un esborrany 
de conveni per a la seva aprovació. 
 
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un informe 
en data 9 d’agost de 2005, en el qual considera ajustada a dret la proposta de conveni. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa del conveni. L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC) estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
persones tant de dret públic com de dret privat, sempre que no siguin contraris a 
l’Ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin 
per objecte satisfer l’interès públic que tinguin encomanat. 
 
El conveni que es pretén aprovar incideix dins l’enunciat que formula aquest article 88 
de la LRJPAC. 

 

2. Contingut del conveni. La proposta de conveni té el contingut mínim a què fa 
referència el punt segon de l’article 88 de la LRJPAC, és a dir: 
 

− Identifica les parts que intervenen: l’Ajuntament de Manresa i l'entitat 
mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU. 

 
− Estableix l’àmbit personal, funcional i territorial, que és el propi de les 

diferents parts que intervenen. 
 

− Preveu el seu termini de vigència, el qual està definit al pacte J de la 
proposta de conveni. 

 
3. Òrgan competent. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’òrgan competent per aprovar el conveni és el ple de la 
corporació, ja que si bé la durada del conveni es preveu per un any, la possibilitat de 
pròrrogues automàtiques successives sense cap tipus de limitació fa que la durada 
pugui ser superior a 4 anys. 
 
Per tot això, com alcalde president accidental, proposo al ple de la corporació l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
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PRIMER. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració, adjunta al present 
dictamen, a signar entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU (CIF B82846817 – Avinguda Paral·lel, 51 de 
Barcelona), que té per objecte l’actualització de la base cartogràfica municipal de 
forma informàtica, mitjançant la digitalització de la ubicació de les xarxes de distribució 
titularitat d’ENDESA. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària 
per donar compliment a l’expedient." 
 
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de la signatura del conveni que consisteix 
bàsicament en un intercanvi d'informació, en el qual l'ajuntament proporciona la seva 
informació cadastral i del sòl no urbanitzable, i la societat Endesa actualitza digitalment 
tota la seva informació. Aquesta actualització  haurà  de repercutir en una millor 
elaboració dels projectes d'urbanització. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.2 APROVAR LA PROPOSTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR 

ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL CONSORCI DEL BAGES PER A 
LA GESTIÓ DELS RESIDUS, QUE REGULA ALGUNES PRESTACIONS DE 
SERVEIS PEL QUE FA A LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS EN 
EL MUNICIPI DE MANRESA. 

 
En el coneixement d'aquest punt, s'incorpora a la sessió el senyor Martínez i Conde i 
el senyor Martínez i Conde. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 31 d'agost de 2005 que, 
transcrit, diu el següent: 
"Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa és membre del Consorci del Bages per a la gestió de 
residus, ens que té, entre altres objectes, la prestació de serveis en matèria de gestió 
de residus, tant de competència pròpia com delegada pels ens consorciats.  
 
L’Ajuntament de Manresa té implantat en el seu àmbit, la recollida selectiva de paper i 
cartró en l’àmbit de comerços, oficines i serveis, mitjançant el sistema de porta a porta, 
sistema que es complementa a la recollida selectiva del paper i cartró en contenidor 
d’àrea d’aportació que ve realitzant el Consorci. 
  
A més dels residus de rebuig, l’Ajuntament també realitza la recollida selectiva de la 
fracció orgànica municipal (FORM) que porta a la planta de compostatge que té el 
Consorci a les seves instal·lacions. 
 
Des de l’1 de gener de 2005, el Consorci ha assumit la gestió de la deixalleria de 
Manresa per delegació de l’Ajuntament. 
 
Resulta convenient definir el marc de relacions que aquesta situació comporta, pel que 
fa a la facturació a Ecoembes del material recollit i les implicacions econòmiques que 
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aquesta circumstància té entre les dues administracions indicades així com pel retorn 
del cànon de gestió de residus de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
L’enginyera municipal, en 25 d’agost de 2005, ha tramès un esborrany de conveni per 
a la seva aprovació. 
 
El TMG de la Secció de Contractació ha emès un informe en data 25 d’agost de 2005, 
en el qual considera ajustada a dret la proposta de conveni. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa del conveni. L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC) estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
persones tant de dret públic com de dret privat, sempre que no siguin contraris a 
l’Ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin 
per objecte satisfer l’interès públic que tinguin encomanat. 
 
El conveni que es pretén aprovar incideix dins l’enunciat que formula aquest article 88 
de la LRJPAC. 
 
 
2. Contingut del conveni. La proposta de conveni té el contingut mínim a què fa 
referència el punt segon de l’article 88 de la LRJPAC, és a dir: 
 

− Identifica les parts que intervenen: l’Ajuntament de Manresa i el Consorci 
del Bages per a la gestió de residus. 

 
− Estableix l’àmbit personal, funcional i territorial, que és el propi de les 

diferents parts que intervenen. 
 

− Preveu el seu termini de vigència, el qual està definit al pacte vuitè de la 
proposta de conveni. 

 
 
3. Òrgan competent. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’òrgan competent per aprovar el conveni és el ple de la 
corporació, ja que si bé la durada del conveni es preveu per un any, la possibilitat de 
pròrrogues automàtiques successives sense cap tipus de limitació fa que la durada 
pugui ser superior a 4 anys. 
 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
 
ACORD: 
 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració, adjunta al present 
dictamen, a signar entre l’Ajuntament de Manresa i el Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, que regula  algunes prestacions de serveis i les seves 
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conseqüències econòmiques, pel que fa a la recollida i tractament de residus en el 
municipi de Manresa. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària 
per donar compliment a l’expedient." 
 
La senyora Selga i Brunet diu que el dictamen té per objecte aprovar el conveni que ha 
de regular la relació econòmica entre l'Ajuntament de Manresa i el Consorci de Residus, 
sobre tot pel que fa al retorn del cànon de residus que es porta periòdicament, és a dir, 
que per a cada tona que l'Ajuntament porta a l'abocador, l'Ajuntament paga un cànon a 
l'Agència de Residus, i aquesta estableix anualment com fa el sistema de retorn, per a 
quin tipus de serveis i amb quina quantia. Així mateix l'Agència estableix que el retorn es 
farà a través del gestor dels residus. En el cas del Consorci de Residus, entitat que 
gestiona la Planta de compostatge, fins i tot el que pertocaria a l'Ajuntament en concepte 
de retorn per la recollida de la matèria orgànica, es retorna a través del consorci.  
 
Per tant, en la present proposta de conveni amb el Consorci de Residus s'estableixen els 
conceptes que pertoquen a l'ajuntament quant a retorn, i  que són el servei de recollida 
orgànica, el cartró porta a porta i la deixalleria, la qual també es gestionada pel Consorci;  
i queda escrit de tal manera que es pugui fer efectiu, perquè de sol·licitar-se ja es va 
sol·licitar. 
 
Cal aclarir que el Consorci gestiona la recollida selectiva de paper, vidre i envasos, 
l'Ajuntament porta a terme un servei específic que consisteix en la recollida del cartró 
porta a porta, per al qual es té dret a un retorn, i en aquest cas també és el Consorci qui 
ho justifica davant de l'Agència de Residus per tal que  l'Ajuntament es pugui adherir al 
retorn que prové d'Ecoembes.  
 
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. 
 
 
3.1.3 APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2004. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, de 5 de setembre de 
2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2004, ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes d’aquest  Consorci, en 
la reunió de 26 de maig de 2005, i exposat al públic, juntament amb el seus justificants 
i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en l’annex III del 
Butlletí Oficial de la Província, núm. 134  de 6 de juny de 2005, i en el tauler d’anuncis 
de l’ Ajuntament de Manresa, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i 
vuit dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual, l’Alcalde que subscriu, proposa 
al Ple de la Corporació Municipal  l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost  de l’exercici de 2004, rendit per 
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 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, sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
 
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò 
que disposa l’article 223 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." 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per  23 vots afirmatius (9 GMS, 4 ERC, 2 ICV-EA, 8 CiU) i una 
abstenció del GMPPC, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
3.1.4 INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA 

RESOLUCIÓ DICTADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2005 PEL DIRECTOR DEL 
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 30 d'agost  de 2005 que, 
transcrit, diu el següent: 

"El Director del Servei d’Ocupació de Catalunya va dictar la Resolució de 30 de març 
de 2005 que acceptava la renúncia presentada per l’Ajuntament de Manresa a la 
subvenció per a la realització del curs d’Empleada de la llar aprovat dins del Pla de 
Formació Ocupacional de la convocatòria de 2002 i modificava l’import de la subvenció 
total inicialment atorgada pel mateix òrgan per import de 124.828,70 Euros, la qual 
quedava establerta en la quantia de 110.201,20 Euros. A més, declarava l’obligació de 
reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 14.627,50 Euros corresponents 
a l’import de la  subvenció a la qual es va renunciar, més la quantitat de 791,91 Euros 
en concepte d’interessos legals. 

 
Contra aquella resolució es va interposar recurs d’alçada, autoritzat per resolució de 
l’Alcalde-president del dia 27 d’abril de 2005 , que es fonamentava en la 
improcedència d’abonar els interessos de demora reclamats, ja que l’Ajuntament de 
Manresa va renunciar a la subvenció atorgada abans de rebre cap quantitat en aquest 
concepte i que, a més, no va poder retornar els diners abans per causes imputables a 
la Generalitat de Catalunya. 
 
L’article 115.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que el termini 
màxim per resoldre i notificar el recurs d’alçada és de tres mesos, termini que ja s’ha 
depassat amb escreix, amb els efectes desestimatoris que li atribueix la mateixa 
norma citada. 
 
La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, segons disposa l’article 
109 a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
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públiques i del procediment administratiu comú, i per tant, queda oberta la via 
contenciosa administrativa. 
 
L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), 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. 
 
L’òrgan competent per conèixer del recurs contenciós administratiu és la sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aplicació 
del que disposa l’article 10.1 c) en concordança amb el 8.2 de la Llei Jurisdiccional. 
 
La tècnic mig de Serveis jurídics ha emès informe proposant que el Ple acordi la 
interposició del recurs contra l’esmentada Resolució d’acord amb el que disposa 
l’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la 
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
 

ACORDS: 

 
1. INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU contra la Resolució 
dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya el 30 de març de 2005 que 
acceptava la renúncia presentada per l’Ajuntament de Manresa a la subvenció per a la 
realització del curs d’Empleada de la llar aprovat dins del Pla de Formació Ocupacional 
de la convocatòria de 2002 i modificava l’import de la subvenció total inicialment 
atorgada pel mateix òrgan per import de 124.828,70 Euros, la qual quedava establerta 
en la quantia de 110.201,20 Euros.  A més, declarava l’obligació de reintegrar a la 
Generalitat de Catalunya la quantitat de 14.627,50 Euros corresponents a l’import de la  
subvenció a la qual es va renunciar, més la quantitat de 791,91 Euros en concepte 
d’interessos legals, , així com contra la resolució presumpta desestimatòria del recurs 
d’alçada, davant  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
  
2. NOMENAR   el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat  a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs 
contenciós administratiu de referència." 
 
Com que no es produeix debat sobre 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. 
 
 
3.1.5 MODIFICAR L'ACORD ADOPTAT PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL 

DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT DE NOMENAR EL SENYOR JOSEP 
CAMPRUBÍ DUOCASTELLA REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT DE 
MANRESA AL CONSELL GENERAL DE LA XARXA DE MERCATS 
MUNICIPALS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. 
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, de 5 de setembre  de 
2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit 
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans 
decisoris col·legiats i la designació dels representants municipals que han d’integrar-se 
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres òrgans. 
 
Atès que a iniciativa de la Diputació de Barcelona, en data 14 d’abril de 2005 s’ha 
aprovat la constitució de la Xarxa de Mercats Municipals de la província, com a 
instrument que doni suport a la gestió integral dels mercats i promogui la seva actuació 
conjunta en aquells àmbits en que es poden obtenir millores d’eficiència operant 
agrupadament. 
 
Atès que per resolució de l’Alcalde president de 3 de juny de 2005 ha estat aprovada 
la minuta del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa 
d’adhesió a la Xarxa de Mercats Municipals de la província. L’esmentat Conveni ha 
estat signat en data 14 de juny de 2005. 
 
Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 20 de juny de 
2005, es va ratificar en tots els seus termes la Resolució de l’Alcalde president de 3 de 
juny de 2005, d’adhesió a la “Xarxa de Mercats Municipals” de la província. 
 
Atès que el 21 de juliol de 2005 la Diputació de Barcelona ha sol·licitat la designació 
d’un representant de l’Ajuntament de Manresa, com a membre del Consell General de 
la Xarxa de Mercats Municipals. 
 
Atès el que disposen l’article 22.2.b) de la  Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; 
article 52.2.b. 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 i reglamentació concordant. 
 
Atès el que disposa l'article 38 c) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, regula el nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats 
que siguin de competència del Ple. 
 
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents, 

 

 

A C O R D S 

 
 
 

Primer.- MODIFICAR  el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució dels 
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el 
règim de sessions dels òrgans decisoris col·legiats i la designació dels representants 
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municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, 
mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d’incloure els representants següents: 
 

CONSELL GENERAL DE LA XARXA DE MERCATS MUNICIPALS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 

 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones afectades, als efectes de la seva 
acceptació. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquesta dictamen en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú." 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per  15 vots afirmatius (9 GMS, 4 ERC, 2 ICV-EA) i 9 abstencions (8 
GMCIU i 1 del GMPPC), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
3.1.6 ACCEPTAR LA RENÚNCIA AL DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE EL TERRENY 

DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL SECTOR DE CAL GRAVAT, 
PRESENTADA PER L'ESCOLA ESPILL, SCCL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, de 10 d'agost de 2005 
que, transcrit, diu el següent: 

"Antecedents 

 
I. L’Ajuntament de Manresa és propietari d’una porció de terreny ubicada al 

Polígon residencial Cal Gravat, de forma irregular i deu mil quatre-cents deu 
metres quadrats (10.410 m2) de superfície, destinats a equipament escolar. 
 

Llinda al nord amb el carrer Puig i Cadafalch; a l’oest, part amb 
parcel·les residencials que formen part de la resta de la finca de la que 
es va segregar i part amb el carrer Pablo Picasso; al sud amb el carrer 
Domènec i  Montaner, i a l’Est amb la confluència dels carrers Puig i 
Cadafalch i Domènec i Montaner. 
 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut d’escriptura de cessió 
gratuïta atorgada per l’Institut Català del Sòl a favor de l’Ajuntament de 
Manresa, davant el Notari que va ser de Manresa senyor Javier García 
Ruíz, el dia 9 de gener de 1987, amb el número 13 del seu protocol. 
 
Inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa al tom 2.048, 
llibre 677 de Manresa, full 161 finca número 32.218. 
Referència cadastral 4195101 

 
II. La finca esmentada forma part de l’Inventari general consolidat de béns, drets i 

obligacions de l’Ajuntament de Manresa amb la qualificació de bé patrimonial i 
número de referència 331.35. 
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III.  Mitjançant escriptura atorgada el dia 26 de juny de 1987 davant el Notari que 

va ser de Manresa, senyor Enrique Hernández Gajate, amb el número 681 del 
seu protocol, l’Ajuntament de Manresa va constituir i cedir a títol onerós a 
l‘Escola l’Espill, S.C.C.L. un dret de superfície sobre el terreny de propietat 
municipal descrit anteriorment. 

 
IV. Si bé la durada d’aquest dret de superfície era de trenta anys a comptar des del 

dia de la seva inscripció al Registre de la Propietat, l’escriptura de constitució 
del dret de superfície mai s’ha inscrit al Registre de la Propietat. 

 
V. No existeix sobre la finca cap construcció o instal·lació que pugui revertir a la 

propietat. 
 

VI. D’acord amb el Plec de Condicions Econòmiques i Administratives aprovat en 
el seu dia, en data 18 de juliol de 2005, l’Escola l’Espill S.C.C.L. ha presentat la 
renúncia al dret de superfície adquirit sobre la finca de propietat municipal 
ubicada al sector de Cal Gravat. 

 
VII.  La TMG de Gestió Patrimonial de l’Ajuntament, ha emès un informe en data 9 

d’agost de 2005, en el qual considera ajustada a dret l’acceptació de la 
renúncia. 

 

 

Consideracions jurídiques 

 
1. Formalització de la renúncia del superficiari en escriptura  pública. Segons el 
punt IX del Plec de condicions econòmiques i administratives aprovat en el seu dia, la 
renúncia del superficiari formalitzada en escriptura pública constitueix causa d’extinció 
del dret de superfície.  
 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’acceptació de la renúncia al dret de 
superfície és el ple de la corporació, d’acord amb les atribucions que li confereixen els 
articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 52 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 alcalde accidental, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 

PRIMER. Acceptar la renúncia al dret de superfície sobre el terreny de propietat 
municipal ubicat al sector de Cal Gravat presentada per l’Escola l’Espill S.C.C.L. 

 
SEGON. Facultar a alcalde president per a la signatura de la corresponent escriptura 
pública, així com de tots els documents públics o privats que resultin necessaris per a 
l’execució del present acord." 
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La senyora Mestres i Angla diu que durant anys l'Escola Espill ha estat pagant un 
cànon al dret de superfície d'un terreny propietat de l'Ajuntament de Manresa, situat al 
carrer Cal Gravat i qualificat com a equipament educatiu, i sense utilitzar-lo durant 
aquests anys. Donada la necessitat d'una disposició total de terrenys per part d'aquest 
Ajuntament per ubicar-hi centres educatius públics en un futur, l'Ajuntament ha 
mantingut converses amb l'Escola i donat que, actualment, aquesta no tenia cap 
projecte que afectés a aquest terreny , es va acordar que l'Escola portaria a terme la 
renuncia que avui es presenta al ple.  
 
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. 
 
 
3.1.7 APROVAR LA FORMACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DEL TEXT DE LA 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I 
MOBILITAT  I DESIGNAR LA COMISSIÓ ENCARREGADA DE REDACTAR-
LO. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, de 11 d'agost de 2005 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents de fet: 
 
El tinent d’alcalde regidor delegat d’Hisenda ha proposat la modificació de l’Ordenança 
de Circulació i Mobilitat, tenint en compte que en data 20 de juliol de 2005 es va 
publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es 
regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
La llei modifica el quadre d’infraccions i sancions expressament regulats a l’annex 1 de 
l’Ordenança Municipal de Circulació i Mobilitat, es per això que es fa necessari la seva 
modificació i s’ha designat els membres de la comissió encarregada de redactar el 
text. 
 
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 s’ha 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. 
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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 la formació 
de l’avantprojecte del text de l’Ordenança i la designació de la comissió encarregada 
de la seva redacció. 
 
Es per això que, que previ informe de la comissió informativa de control  de  
Presidència i Serveis Centrals, proposo que el Ple de la Corporació adopti els 
següents 
 
  

ACORDS: 
 
Primer. APROVAR   la formació de l’avantprojecte del text de la modificació de 
l’Ordenança Municipal de Circulació i Mobilitat, tenint en compte la necessitat 
d’adequar-la a la llei 17/2005, de 19 de juliol, que modifica el text de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Segon. DESIGNAR  la comissió encarregada de redactar el text de la Modificació de 
l’Ordenança Municipal de Circulació i Mobilitat, que estarà integrada per les persones 
següents: 
 
President:  Sr. Alain Jordà i Pempelonne, Regidor delegat de Seguretat             

Ciutadana. 
 
Vocals: Sra. Josefina Belmonte i López, Cap de la secció d’Hisenda. 

Sr. Jordi Mora i Soria, Sots-inspector de la Policia Local. 
Sra. Montserrat  Morros i Martínez, Cap de la secció de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil. 
Sr. Carles Xavier Muñoz i Tobias, Sergent de la Policia Local. 
Sr. Jordi Rodríguez i Fuentes, Cap de la secció de Serveis Jurídics. 
Sr. Jordi Segovia i Jurado, Cap de la unitat de Circulació i Transports"  

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per  15 vots afirmatius (9 GMS, 4 ERC, 2 ICV-EA) i 9 abstencions (8 
GMCIU i 1 del GMPPC), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 

3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 

3.2.1 MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT PER 
A L'ANY 2005. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde, regidor delegat 
d'Administració,  de 28 de juliol  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 

"El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2004,  
va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest  Ajuntament per a l’any 2005. 
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El passat 1 de juliol, el funcionari que ocupava una plaça de mestre capatàs de la 
birgada d’obres, adscrit al lloc de treball d’Encarregat d’equipaments culturals al teatre 
Conservatori, va passar a situació de jubilació. 

 

A la Plantilla de Personal laboral del 2005, existeix una vacant d’oficial 1ª d’espais 
escènics, a jornada completa, en previsió de la jubilació de l’abans esmentat 
treballador. 

 

Atès que la plantilla actual destinada a espais escènics és insuficient per cobrir les 
necessitats que es produeixen especialment els caps de setmana en què hi ha 
programació. 

 

Atès l’informe emès des de la Secció de Cultura en la que es proposa modificar la 
plantilla en el sentit de substituir les places, ara vacants, de mestre capatàs de la 
brigada d’obres i oficial 1ª d’espais escènics, a jornada completa, per dues d’oficial 1ª 
d’espais escènics amb una jornada parcial de 20 hores setmanals. 

 

Vist el que disposen, l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,  
que preveu que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del 
pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous 
serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per 
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna. 

 

Per tot això, el tinent d’alcalde d’Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2005, aprovada 
per acord plenari de data 1 de desembre de 2004, en el sentit de suprimir i crear les 
places següents: 

 

1.1 SUPRIMIR 

 

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

Subescala Serveis Especials 

classe: Personal d’Oficis 

plaça: 1 Mestre Capatàs Brigada d’Obres 
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PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA) 

Personal d’Oficis 

1 Oficial 1ª d’espais escènics 

 

1.2 CREAR 

 

PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ PARCIAL) 

Personal d’Oficis 

2 Oficials 1ª d’espais escènics 

 

 

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." 

 

El senyor Irujo Fatuarte diu que la modificació de la plantilla que proposa el dictamen és 
producte d'un fet puntual que es va produir a partir de l'1 de juliol en què un funcionari de 
l'Ajuntament es va jubilar. En previsió d'aquesta jubilació , s'havia creat en la plantilla que 
es va aprovar el mes de desembre una plaça d'oficial de primera d'espais escènics, ja 
que el funcionari estava adscrit a l'equipament cultural del Teatre Conservatori.  
 
Degut a què els tècnics de la Secció de Cultura de l'Ajuntament creuen que és molt més 
convenient una jornada de treball adequada a la gestió del temps que s'ha de fer en 
aquest equipament, que implica moltes vegades jornades de tipus discontinues o fora 
d'horaris, o amb jornades que a vegades no són completes sinó que depenen molt del 
ritme de la programació escènica, s'ha cregut convenient suprimir tant la plaça que 
ocupava, de la qual s'ha jubilat, com  la plaça que s'havia creat per a cobrir el lloc que 
quedava lliure quan es produís la jubilació; i en el seu lloc es proposa crear dues places 
d'oficial de primera d'espais escènics a dedicació parcial per tal de donar una resposta 
efectiva corresponent a la classes de jornada de treball que comporta la feina a realitzar.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que des del GMPPC , i tal com es va apuntar en la 
comissió informativa, s'entén que es creïn aquestes dues places a temps parcial ja que 
es necessari i adequat pel desenvolupament de la feina. No obstant això, es vol posar de 
manifest que s'ha perdut una bona oportunitat per tal d'externalitzar serveis que podrien 
realitzar empreses forànies a l'ajuntament, sense la necessitat d'haver de  crear més 
places funcionarials una vegada que se'n té una d'amortitzada.  
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A començaments d'any es va incorporar en el catàleg de llocs de treball el relleu 
d'aquesta jubilació, i per tant s'hauria tingut prou temps per determinar quina era la 
millor solució. I per tant, en perdre's el sentit de l'oportunitat d'estudiar la situació, el 
GMPPC votarà en contra. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA), 1 vot negatiu (GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU) 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 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL. DOTACIONS ESCOLARS SECTORS BALCONADA I 
BUFALVENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme,  de 7 de 
setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El 23 de maig del 1997 s’aprovà definitivament la revisió del Pla general de Manresa, 
per resolució del conseller de Política territorial i Obres públiques de la Generalitat de 
Catalunya. El Pla general reservà una zona d’equipament educatiu (clau E.1) de 
8.167,43 m2 de superfície situada al costat del Convent de Santa Clara (limítrof amb el 
polígon residencial de la Balconada) amb la previsió de construir-hi un nou centre 
educatiu que complementi el centre escolar d’educació primària existent al barri. El Pla 
general no preveié cap reserva de sòl destinada a equipament educatiu a la zona del 
polígon industrial de Bufalvent.  
 
Per iniciativa dels empresaris del polígon industrial de Bufalvent i davant la necessitat 
creixent de facilitar la conciliació entre treball i família, plantejaren la conveniència de 
la construcció d’una escola bressol dins del propi polígon industrial. En aquest sentit i 
per part dels promotors de la iniciativa, s’iniciaren els contactes amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat per impulsar-ne la seva construcció. 
 
A banda de possibilitar la construcció de l’escola bressol, el document de modificació 
conté altres objectius, que esdevenen una conseqüència d’aquella proposta i que són: 
 

?  Definir una zona d’equipament educatiu dintre del polígon industrial de 
Bufalvent, per la previsió de construir-hi una escola bressol. 

?  Ajust de la zona destinada a equipament educatiu al carrer Divina Pastora per 
definir un pas públic vers el sistema de parc paisatgístic 

?  Ajust dimensional del sistema viari d’accés al sistema de parc paisatgístic 
abans esmentat 

?  Ajust d’aquestes zones d’equipament educatiu a la superfície mínima de sòl 
requerida per a la implantació dels centres educatius 

?  Manteniment de la superfície dels sistemes d’equipament esportiu i sistema 
d’espais lliures d’acord amb el Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme 
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?  Redefinir una porció de sòl destinada a sistema d’espais lliures de parc 
paisatgístic que limita amb el carrer d’Edison per definir-la com a sistema 
d’equipament esportiu assegurant-ne l’accés públic al sistema de parc 
paisatgístic situada entre la C-55 Ronda est i el polígon industrial 

?  Suprimir la reserva de sòl destinada a sistema d’equipament sanitari 
assistencial situada al costat oest del polígon residencial Balconada per 
destinar-la a sistema d’espais lliures com a parc paisatgístic integrant-la al 
sistema d’espais lliures de parc paisatgístic existent i que abasta els terrenys i 
les cingleres que limiten entre el sòl urbà del costat oest d’aquest sector de 
ciutat i el riu Cardener que configuren el paisatge singular de l’accés a la ciutat 
de Manresa des de la carretera C-55 Ronda Est. 

 
La Memòria del projecte inclou la justificació de la conveniència i oportunitat de la 
redacció de la modificació puntual del Pla general. També inclou la justificació del 
manteniment de la superfície i funcionalitat dels sistemes objecte de modificació, com 
prescriu l’article 95 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 

De conformitat amb l’article 94 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació. Les propostes de modificació han 
de justificar la necessitat d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació 
amb els interessos públics i privats concurrents.  

 

La tramitació de les Modificacions de Pla general s’ha de dur a terme d’acord amb el 
procediment que s’estableix a l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
L’aprovació inicial, i també la provisional, correspon a l’Ajuntament. Així mateix, un cop 
aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel 
termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, si escau. 

 
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 3 del Decret  
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 
14 de març, d’Urbanisme. De conformitat amb l’apartat 2.1 de l’esmentat article 3, en el 
supòsit de tramitar la modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística, l’edicte s’ha 
de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui. El 
termini d’informació es computa des de la darrera publicació obligatòria. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon 
al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) 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. 
 
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. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, vist l’informe dels serveis jurídics, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
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A C O R D 

 
“1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL. 
DOTACIONS ESCOLARS SECTORS BALCONADA I BUFALVENT, redactat pels 
serveis tècnics municipals, 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. 
  

2n. EXPOSAR  al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels 
anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica,  
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, i article 3 del Decret 283/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. Publicar-
ho també en els mitjans de comunicació local i en el taulell d’edictes d’aquest 
Ajuntament. 

 

3r. SOL·LICITAR informes al Departament de Medi Ambient, en relació als aspectes 
de la seva competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 83.5 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme." 

 
La senyora Mas i Pintó diu que la modificació puntual té per objectiu la reconfiguració 
dels equipaments que se situen al polígon de Bufalvent i part dels equipaments al 
voltant de la Balconada. En concret, l'objectiu principal és el de situar un equipament 
de caràcter educatiu dins del polígon de Bufalvent, tot resituant l'equipament esportiu 
que actualment s'hi desenvolupa en un altre indret i fixant la reserva de zones verdes 
que suposa la resituació d'aquest equipament esportiu en el sector de la Balconada, 
de tal manera que el projecte de parc paisatgístic que actualment l'Incasol està 
redactant al voltant d'això, es vegi millorat per la seva connexió tant amb al carrer 
Divina Pastora com per la seva ampliació.   
 
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 DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL ORDENACIÓ 

VOLUMÈTRICA DEL CARRER ESTANISLAU CASAS (SECTOR LA 
PARADA). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme,  de 7 de 
setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per Resolució de l’Alcalde de data 20 d’abril de 2005, fou aprovat inicialment 
l’ESTUDI DE DETALL CARRER ESTANISLAU CASAS (SECTOR LA PARADA 2), 
tramès per Joan Porras Cubillo, de conformitat amb allò que disposa l’article 66, en 
relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol 
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L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, previs 
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, de 10 de juny de 2005, 
en el diari El Periòdico de Catalunya de 20 de juny de 2005 i el diari Regió 7 de 1 de 
juliol del mateix any; també s’ha notificat als propietaris directament afectats, 
compresos dins l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. Durant el termini d’exposició 
pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
La Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, disposa “Els estudis 
de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en 
vigor de la Llei present, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord 
amb la normativa anterior a aquesta Llei, fins que el planejament no incorpori les 
noves determinacions sobre ordenació volumètrica. 
 

La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per 
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol i article 
140 del Reglament de Planejament Urbanístic. 

 

El present Estudi de Detall es redacta en virtut d’allò disposat a l’article 5 de la 
normativa del Pla Parcial La Parada, per tal d’adaptar i reajustar rasants i alineacions, i 
ordenar volums; així com d’acord amb l’article 30.5 d’aquell Pla. 

 

La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra c), 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, 
i l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 

La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 

 
 

A C O R D 
 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA del CARRER ESTANISLAU CASAS (SECTOR LA PARADA) , 
tramès pel senyor Joan Porras Cubillo, de conformitat amb allò que disposa l’article 66, 
en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR  de l’estudi de detall definitivament aprovat, així com 
una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa periòdica de conformitat amb l’article 140 del Reglament de 
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Planejament Urbanístic, en relació a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme. " 
 
Com que no es produeix debat sobre 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. 
 
 
4.1.3 APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL. ANTIGA DISCOTECA CAN POC OLI. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme,  de 7 de 
setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"La  Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 18 de febrer de 2004, 
atorgà l’aprovació definitiva a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació, 
antiga discoteca Can Poc Oli, de Manresa, promogut per aquest Ajuntament, 
supeditant-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la 
conseqüent executivitat, a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per 
l’òrgan que n’ha atorgat l’aprovació provisional, que incorporés les prescripcions 
imposades per la pròpia Comissió, i que es detallen a continuació: 
 

- Classificar l’àmbit de sòl urbà no consolidat, delimitant un polígon d’actuació 
urbanística, així com afectar el sòl objecte d’aprofitament privat a la cessió del 
10% de l’aprofitament urbanístic del sector en compliment d’allò que determina 
l’article 43 de la Llei 2/2002, d’urbanisme. 

- Incorporar el projecte d’accés al sector d’acord amb les prescripcions de 
l’informe de la Direcció General de Carreteres, de 16 de febrer de 2004 i 
completar el document amb el detall de l’obra urbanitzadora, en compliment 
d’allò que determinen els articles 58 i 59 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme. 

- Sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç, en cas que es mantingui 
l’ús de distribució en l’article 8.D de la normativa urbanística del document. 

 
Disconformes amb l’anterior acord, es va interposar recurs d’alçada davant el Conseller 
de Política Territorial i obres públiques, el qual ha estat desestimat per Resolució del 
Conseller de data 6 de maig de 2005, si bé es va donar per complerta la prescripció 1.2 
de l’acord impugnat (prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres), en 
la forma que s’indica en l’esmentada Resolució. 
 
En data 1 de setembre de 2005 (RE 33587) ha tingut entrada escrit signat pel Director 
General de Comerç en el qual es conclou que no és preceptiu l’informe d’aquest 
Departament, en relació amb el que preveu la Llei 17/2000, de 29 de desembre, 
d’equipaments comercials, donat que no s’ajusta als supòsits previstos a l’artic le 17 de 
l’esmentada llei. 
 
I en data 6 de setembre de 2005 (RE 34.050) ha tingut entrada en les dependències 
municipals informe del Director General de Carreteres en el qual en relació a la 
modificació de la intersecció entre la C-55 i la C-1411b i l’accés al sector de Can Poc Oli, 
s’informa favorablement la proposta presentada per aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb els informes favorables i les indicacions donades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, en l’acord abans transcrit, la Unitat de Planejament d’aquest Ajuntament ha 
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redactat el Text refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació antiga 
discoteca Can Poc Oli. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 83.1 de la Llei 2/2002, d’urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local (redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre), i 
52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local. 
 
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 
 
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  
 
 

A C O R D S 
 
 
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL, ANTIGA DISCOTECA CAN POC OLI, promogut per aquest Ajuntament, 
en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
data 18 de febrer de 2004.  
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA, 
per triplicat exemplar, el text refós aprovat en l’apartat anterior, als efectes de 
l’atorgament de la seva executivitat." 
 
 
La senyora Mas i Pintó diu que el 18 de febrer de l'any 2004 la Generalitat va aprovar 
la modificació puntual del Pla General que tenia per objectiu la requalificació dels 
terrenys de l'antiga discoteca Can Poc Oli, però va supeditar la seva publicació a la 
presentació d'un text refós que incorporés dues prescripcions. Per una banda, que 
qualifiqués el sòl com a sòl urbà no consolidat, és a dir, amb obres d'urbanització 
pendents; i per altra banda, que ajustés el seu sistema d'accessos a les 
determinacions del Departament de Carreteres. Un vegada incloses aquestes dues 
prescripcions, però sobretot un cop establert l'esmentat sistema d'accessos, es 
procedeix a l'aprovació del text refós per tal que pugui ser publicat l'acord d'aprovació 
definitiva d'aquesta modificació.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 16 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA i 1 GMPPC) i 7 abstencions (GMCiU) i 1 abstenció del senyor 
Sala i Rovira 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. 
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4.1.4 RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I APROVAR 

PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL LA PLANA DEL PONT NOU. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme,  de 7 de 
setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En data 19 de desembre de 2003 fou aprovat inicialment el PLA PARCIAL  PLANA 
DEL PONT NOU, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
Aquest expedient fou exposat al públic, inicialment durant el termini d’un mes, prèvia 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 12, de 14 de gener de 
2004, en el diari El Periódico de 12 de gener de 2004, en el diari Regió 7 de 10 de 
gener de 2004 i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament; i posteriorment fou ampliat 
el termini en virtut de Resolució de l’Alcalde d’11 de febrer de 2005, publicant-se els 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 45, de 21 de febrer de 2004, el diari 
El Periódico de 18 de febrer de 2004, el diari Regió 7 de 16 de febrer de 2004 i en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
Durant el període d’exposició pública i en posterioritat a aquest, han estat presentades 
un total d’onze al·legacions: 
 

 NRE Data Nom Representant 

1 4573 9.2.04 GRUPO DE SISTEMA 
INTEGRAL PARA 
EMBALAJE CONSTANTE, 
SL 

José Antonio Romero 
Rodríguez 

2 5118 12.2.04 EAU COMUNIDAD DE 
BIENES 

Juan Manuel Rubiralta 
Casanovas 

3 5431 
 

13.2.04 PRO SERRATEIX, SL 
MODEL MAGES, SL 
EAU, CB 
JOSE A. ROMERO 
RODRIGUEZ 
GRUPO SISTEMA 
INTEGRALS, SL 
CORPORACION 
SIDERÚRGICA, SA 
PERE GAMISANS PUJOL 
JOAN TATGÉ SAMPER 
JOAN BARBA MONFORT 
PILAR BARBA MONFORT 
LOGI 7 GESTIÓ, SL 

Josep Ma Vilà Vila, 
Manel Sánchez Graell 
Joan Manel Rubiralta 
Casanovas 
 
José Antonio Romero 
Rodríguez 
Miquel Llonch 
 
 
 
 
Jose Antonio Romero 
Rodríguez 

4 5454 13.2.04 HAYES LEMMERZ 
MANRESA, SL 

Utz-Detlef Jacke 

5 5613 16.2.04 ANGELINA ALABERN 
PLAYA 

 

6 5995 18.2.04 ROMAN RUBIO CASO i 
CONSTANTINA CASO 
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JIMÉNEZ 
7 7466 2.3.04 GRUPO SISTEMA 

INTEGRAL EMBALAJE 
CONSTANTE, SL 

José Antonio Romero 
Rodríguez 

8 7468 2.3.04 HAYES LEMMERZ 
MANRESA, SL 

Benjamí García López 

9 10873 26.3.04 EAU COMUNIDAD DE 
BIENES 

Juan Manuel Rubiralta 
Casanovas 

10 25518 18.6.04 MONTSE TATJÉ SAMPER  
11 22995 1.6.04 INTUR, SL Xavier Poch i Sors 

 
 
En resposta a aquestes al·legacions el Cap de la Secció de Planejament i Informació 
ha emès en data 27 de juny de 2005 l’informe analitzant cadascuna de les peticions, 
en els quals es proposa l’estimació de la 10a i de la 11a, l’estimació parcial de la 1a, 
2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 8a i la desestimació total de la 7a i 9a.  
 
Simultàniament al termini d’informació pública, es varen sol·licitar informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències; això és, la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de 
Patrimoni i Urbanisme de la Delegació de Catalunya i Aragó de RENFE i a la Dirección 
General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento; així consta en els oficis tramesos 
en data 9 de gener de 2004 (registres de sortida núms. 1126, 1125, 1127 i 1128 
respectivament), i amb entrada en els respectius organismes en data 3 de febrer de 
2004.  
 
En data 6 de juny de 2005 s’ha emès l’informe favorable de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, i com ens fa saber el Cap de la Secció de Planejament i Informació, es disposa 
de la conformitat de RENFE (Departament de Patrimoni i Urbanisme de la Delegació 
de Catalunya i Aragó) i del Ministerio de Fomento (Direcció General de Ferrocarriles). 
La Direcció General de Carreteres de la Generalitat no ha tramès l’informe sol·licitat ni 
cap altra escrit demanant aclariment o altra informació 
 
La normativa aplicable continua essent la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme en 
aplicació de la Disposició Transitòria Cinquena apartat 1 del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. De conformitat 
amb l’article 83.4 d’aquella Llei, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de 
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla derivat i es trametrà a l’òrgan que 
n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. El paràgraf 5è del mateix article estableix termini d’un mes 
per emetre els informes preceptius, si la normativa sectorial no n’estableix un de més 
llarg; altrament, la tramitació de l’expedient ha de seguir endavant. 
 
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).  
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Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de Planejament i Informació, analitzant les 
al·legacions presentades, i sobre l’estat dels informes pendents de RENFE i MINISTERIO 
DE FOMENTO. 
 
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. ESTIMAR les al·legacions formulades per MONTSE TATJÉ SAMPER i INTUR, SL 
relacionades als Antecedents com a desena i onzena, respectivament, del número 
d’ordre d’al·legacions a l’acord d’aprovació inicial del Pla Parcial Plana del Pont Nou, 
en el sentit i en base a les argumentacions i fonaments de dret de l’informe emès pel 
Cap de la Secció de Planejament i Informació en data 27 de juny de 2005, que 
s’adjunta a aquest dictamen i que es trametrà de forma íntegra als interessats, en la 
part referent a les seves al·legacions. 
 
2n. ESTIMAR PARCIALMENT  les al·legacions formulades per GRUPO DE SISTEMA 
INTEGRAL PARA EMBALAJE CONSTANTE, SL; EAU COMUNIDAD DE BIENES; 
PRO SERRATEIX, SL i 11 més; HAYES LEMMERZ MANRESA, SL; ANGELINA 
ALABERN PLAYA; ROMAN RUBIO CASO i CONSTANTINA CASO JIMÉNEZ; i 
HAYES LEMMERZ MANRESA, SL relacionades als Antecedents com a primera, 
segona, tercera, quarta, cinquena, sisena i vuitena, respectivament, del número 
d’ordre d’al·legacions a l’aprovació inicial del Pla Parcial Plana del Pont Nou, en base 
a les argumentacions, consideracions, aclariments i fonaments de dret de l’informe 
emès pel Cap de la Secció de Planejament i Informació en data 27 de juny de 2005, 
que s’adjunta a aquest dictamen i que es trametrà de forma íntegra als interessats, en 
la part referent a les seves al·legacions 
 
3r. DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions formulades per GRUPO SISTEMA 
INTEGRAL EMBALAJE CONSTANTE, SL i per EAU COMUNIDAD DE BIENES, 
relacionades als Antecedents com a setena i novena respectivament, del número 
d’ordre d’al·legacions a l’acord d’aprovació inicial del Pla Parcial Plana del Pont Nou, 
en base a les argumentacions, aclariments i fonaments de dret de l’informe emès pel 
Cap de la Secció de Planejament i Informació en data 27 de juny de 2005, que 
s’adjunta a aquest dictamen i que es trametrà de forma íntegra als interessats, en la 
part referent a les seves al·legacions. 
 
4rt. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL PLANA DEL PONT NOU, 
redactat pels serveis tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat 
amb l’article 87.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
5è. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA, 
per triplicat exemplar, el Pla Parcial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així 
com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, en el moment en què 
tinguem a disposició els informes escrits del Departament de Patrimoni i Urbanisme 
de la Delegació de Catalunya i Aragó de RENFE i de la Direcció General de 
Ferrocarriles del MINISTERIO DE FOMENTO, per tal que en puguin atorgar la seva 
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aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’Urbanisme." 
 
 
 
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de l'aprovació provisional d'un Pla parcial 
després del període d'exposició pública, en el qual es van presentar 11 al·legacions. 
Bàsicament, dir que s'han incorporat part dels conceptes que es plantejaven en 
aquestes al·legacions sobretot pel que fa referència a aspectes que incidien en un 
millor aprofitament de  l'àmbit del pla parcial com a sòl industrial, com pot ser la 
reducció de la parcel·la mínima, la modificació del sistema d'accessos a través del 
carrer principal i l'ús de l'espai lliure que envolta les futures edificacions.  
 
La diferència principal que hi ha amb el document aprovat inicialment és el que ha 
vingut derivat, per una banda, pel nou tractament del traçat de les línies elèctriques, el 
qual en el primer document es preveia soterrat i en el present document es preveu 
"vist" i també les prescripcions que ha fixat RENFE per la seva proximitat de l'àmbit del 
Pla Parcial en relació al seu traçat, a la seva zona de domini públic.  
 
Cal recordar que l'àmbit del Pla parcial del Pont Nou desenvolupa un total 
d'aproximadament 300.000 m², que suposaran aproximadament 180.000 m² de sòl 
industrial amb un sostre màxim de 190.000 m², i els seus objectius són, per una 
banda, obtenir un sòl industrial de caràcter productiu, fixar un accés des de l'Eix 
Transversal cap a la ciutat i sobretot cap a la zona sud de la mateixa ciutat, reordenar 
les xarxes de serveis, sobretot les que fan referència als col·lectors i també a les línies 
elèctriques, i en especial l'obtenció d'un paisatge urbà d'un sòl industrial en el qual  els 
espais públics tinguin una especial rellevància. 
 
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. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS 
 
4.2.1 RESOLDRE LES AL.LEGACIONS FORMULADES A L'APROVACIÓ INICIAL 

DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE APARCAMENTS I APROVAR-LA 
DEFINITIVAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, rehabilitació i 
activitats,  de 6 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 18 d’abril de 2005 d’enguany va aprovar 
inicialment la modificació de l’Ordenança municipal sobre aparcaments, i va sotmetre a 
informació pública el nou text de l’ordenança. 
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Durant el període d’exposició pública  s’ha presentat una al·legació per part del Sr. 
Manel Rosell Martí, en nom i representació de la Cambra de Comerç de Manresa 
(registre d’entrada núm. 27.369, de data 1 de juliol de 2005) en la qual demana 
modificacions i/o addicions en el contingut dels articles següents: 

 
“Article 6 
 
Addició d’un segon paràgraf al punt 1r en el següent sentit, suprimint la frase “i 
com a màxim en un 5% sobre el total de places de l’aparcament” 
 
“Excepcionalment, en les places simples dels aparcaments d’ús privat, quan es 
justifiqui per raons estructurals, s’admetrà que algunes places tinguin una 
dimensió mínima de 2m d’amplada i/o de 4 m de llargada en algun dels seus 
punts. Tanmateix aquesta excepció només serà aplicable en places addicionals 
a les que normativament siguin exigibles en funció dels usos de l’edifici”. 
 
Entenent que es compleix el mínim de places exigides i que a més aquestes 
places de dimensions especials ja hauran de ser justificades per motius 
estructurals, no es veu la necessitat de l’indicació del tant per cent. 
 
Article 7 
 
A l’apartat 1r cal afegir que “l’amplada mínima de l’accés ha de ser de 0,80 m”. 
 
Article 18 
 
A l’apartat 1r cal afegir que “l’amplada mínima de l’accés ha de ser de 0,80 m”. 
 
Article 21 
 
Afegir: 
 
“Els aparcaments privats de vehicles tipus turisme classificats com a grup A 
hauran de garantir l’accés a les persones amb mobilitat reduïda a través d’un 
itinerari practicable en almenys una de les seves plantes”. 
 
Article 28 
 
Modificar els 50 cm a què es fa referència en el text, substituint-los per “30 
cms”. 
 
Disposició transitòria primera  
 

Eliminar l’expressió final “però en qualsevol cas amb una dimensió mínima de 2 x 4 m”. 
 
Atès que la Comissió redactora de l'Ordenança es va reunir el dia 26 de juliol de 2005  
per informar les al·legacions, i va proposar la seva estimació parcial, en els termes i 
condicions que s'indiquen a la part resolutiva, amb l'única excepció de la modificació 
de l'art.21, que ha estat valorada posteriorment a la reunió, també amb estimació 
parcial tal com s'indica en aquesta resolució. 
 



 43

Atès l’informe emès per la Cap de la Secció d'Intervenció ambiental i protecció de la 
legalitat en el qual es proposa l’estimació parcial de les al·legacions  esmentades,  en 
els termes i condicions que s’indiquen a la part resolutiva. 
 
Atès que l’art. 178.1 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, de Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la necessitat de resoldre 
expressament les al·legacions que es formulin a l’aprovació inicial. 
 
Atès l’article 65.1 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament  d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, en el mateix sentit que l’article esmentat 
anteriorment. 
 
El regidor delegat d’Habitatge, rehabilitació i activitats, amb el parer favorable de la 
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa que pel Ple de la 
corporació s’adoptin els següents 
 
 
ACORDS: 
 
 
Primer.  ESTIMAR  parcialment les al·legacions formulades pel Sr. Manuel Rosell i 
Martí, en nom i representació de la Cambra de Comerç de Manresa i introduir les 
següents modificacions en el contingut de l’ordenança municipal d’aparcaments: 
 

Article 6. Nova redacció: 
 
“Excepcionalment, en les places simples dels aparcaments d’ús privat, quan es 
justifiqui per raons estructurals, es podrà admetre que algunes places tinguin 
una dimensió mínima de 2m d’amplada i/o de 4 m de llargada en algun dels 
seus punts. Tanmateix aquesta excepció només serà aplicable en places 
addicionals a les que normativament siguin exigibles en funció dels usos de 
l’edifici”. 
 
Article 7. Nova redacció del primer paràgraf: 
 

“1. Els aparcaments del Grup A han de tenir, com a mínim, un accés de vianants, i els 
dels Grups B i C  n’han de tenir dos. L’amplada mínima de l’accés ha de ser de 0,80 
m”. 

 
Article 18. Nova redacció del primer paràgraf: 
 

“1. Els aparcaments han de tenir, com a mínim, un accés de vianants. L’amplada 
mínima de l’accés ha de ser de 0.,80 m.” 

 
Article 21. Nova redacció: 
 

“Tots els aparcaments que s'instal·lin en edificis de nova construcció amb llicència 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança han de garantir l’accés de persones 
amb mobilitat reduïda”. 

 
Article 28. Nova redacció: 
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“A l’exterior dels aparcaments públics s’hi haurà d’indicar l’altura màxima dels vehicles 
que poden accedir-hi, que serà 30 cm inferior a l’alçada lliure de pas del local a la del 
seu accés”. 

 
Disposició transitòria primera. Nova redacció del tercer paràgraf:  
 
" A les activitats d'aparcament degudament acreditades com a existents abans de 
l'entrada en vigor de la present ordenança, tant si es troben en l'apartat 1 com en 
el 2 d'aquesta Disposició Transitòria, no els podran ser exigides mesures que 
suposin modificació d’elements estructurals, ni aquelles que comportin una 
modificació substancial que per la seva naturalesa i des d'un punt de vista tècnic, 
resulti manifestament  inviable o desproporcionada. En aquests aparcaments 
s’admetrà, prèvia acreditació de la seva situació real, que algunes places tinguin 
unes dimensions inferiors, a les establertes per l'ordenança" 
 

Segon. APROVAR DEFINITIVAMENT  l’ordenança d'aparcaments, amb les 
modificacions referides en l’apartat anterior, segons el text que s’adjunta al present 
dictamen. 
 
Tercer. PUBLICAR  el text íntegre de l’ordenança aprovada en l’acord anterior en el 
Butlletí Oficial de la Província, així com realitzar la resta d’anuncis que disposa l’art. 
66.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart. FACULTAR l’Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l’execució dels acords derivats d’aquest expedient." 
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE APARCAMENTS 
 
 

ÍNDEX 
 

 
Preàmbul 
 
Capítol I:    Disposicions preliminars 
 
Capítol II:   Disposicions per a aparcaments de vehicles tipus turisme 
Secció 1ª. -  Conceptes i classificació 
Secció 2ª. -  Condicions tècniques 
 
Capítol III:   Disposicions per a aparcaments de vehicles tipus motocicleta i  
  ciclomotor 
Secció 1ª. -  Conceptes 
Secció 2ª. -  Condicions tècniques 
 
Capítol IV:   Disposicions comunes 
 
Capítol V:   Llicència municipal 
 
Capítol VI:  Règim sancionador 
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Disposicions addicionals 
Disposició transitòria 
Disposició derogatòria 
Disposició final 
 
ANNEX I:  Comportament al foc dels materials i elements constructius 
ANNEX II:  Instal·lacions de protecció contra incendis 
ANNEX III:  Requeriments dels trasters 
ANNEX IV:  Requeriments per a l’evacuació de fums 
 
 
PREÀMBUL 
 
 
 
El 21 de desembre de 1998 l'Ajuntament de Manresa va aprovar l'Ordenança 
municipal sobre aparcaments, que regulava per primera vegada a nivell municipal 
aquesta tipologia d'activitats. Durant els més de cinc anys d'aplicació d'aquesta 
ordenança s'han evidenciat en el text en vigor alguns buits normatius així com la 
incoherència d'alguna de les seves disposicions amb les pràctiques socialment i 
urbanísticament habituals i recomanables com són, per exemple, l'agrupació 
d'aparcaments de dues o més comunitats per compartir accessos, pràctica que 
afavoreix de manera notòria la circulació i protegeix un bé escàs com és el de 
l'estacionament en superfície. 
 
D'altra banda, i des de l'any 1998, s'ha produït una important transformació normativa, 
tant a nivell procedimental, amb l'entrada en vigor del nou règim ambiental a 
Catalunya, constituït per la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració 
ambiental i el seu desenvolupament reglamentari, i de l'altra per les diferents 
normatives sectorials i tècniques (prevenció i extinció d'incendis, REBT, etc.) 
d'incidència en aquest àmbit. La modificació de l'ordenança es planteja l'adequació de 
tots els seus preceptes al nou marc normatiu. 
 
Finalment, l'Ordenança pretén resoldre amb rigor jurídic l'exigència legal de llicència 
expressa per a les activitats d'aparcament de vehicles que la requereixen, eliminant la 
tàcita legalització conjunta amb les llicències d'obres que el text originari establia per 
als aparcaments d'edificacions de nova planta i que la pràctica ha evidenciat que 
quedaven amb una cobertura jurídica dubtosa derivada, essencialment, de la pròpia 
naturalesa de la llicència d'obres que té una vigència limitada en el temps, a diferència 
de la d'activitat que, per concepte, neix amb vocació de duració indeterminada. 
 
 
 
CAPITOL I:  DISPOSICIONS PRELIMINARS 
 
Article 1- 
1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació dels aparcaments pel que fa 

a les seves característiques tècniques, higiènico-sanitàries i de condicionament.  
 
2. S’entén per aparcament, als efectes de la present ordenança, tot espai, obert o 

tancat, cobert o descobert, destinat a ser ocupat per vehicles automòbils. L’espai 
podrà estar dotat d’instal·lacions de rentatge, greixat, càrrega de bateries i/o 
subministrament d’aire, aigua i olis. 
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3. S’entén per aparcament públic el que és de lliure accés i d’utilització general, 

gratuïta o mitjançant preu, sense vinculació a cap altra activitat. 
 
4. Els locals destinats a aparcament que no permetin l'allotjament de més de 5 

vehicles turisme o més de 20 motocicletes o ciclomotors, no estaran subjectes a 
llicència municipal d'activitats. A aquest efecte, si en un local si allotgen diferents 
tipus de vehicles, el còmput es farà a raó d’equiparar 4 motocicletes a un turisme. 

 
5. Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta ordenança, sense perjudici de 

l'aplicació supletòria a criteri dels Serveis Tècnics municipals, els aparcaments de 
vehicles que no siguin de tipus turisme, motocicleta o ciclomotor. 

 
Article 2-  
La present Ordenança complementa les disposicions estipulades per aquest tipus 
d’activitat  per les normes urbanístiques del Pla General i per les normatives sectorials 
que siguin d'aplicació. 
 
Article 3- 
L’àmbit territorial d’aplicació de la present Ordenança és tot el terme municipal de 
Manresa. 
 
CAPITOL II:  DISPOSICIONS PER A APARCAMENTS DE VEHICLES TIPUS  
  TURISME 
 
Secció 1ª. - CONCEPTES I CLASSIFICACIÓ 
 
Article 4- 
1. Els aparcaments de vehicles tipus turisme es classifiquen en funció de la seva 

capacitat en nombre de vehicles, en els següents grups: 
 
 GRUP A:  De 6 a 40 vehicles 
 GRUP B:  De 41 a 100 vehicles 
 GRUP C:  Més de 100 vehicles 
 
2. El nombre màxim de vehicles que pot encabir un local destinat a aparcament, 

vindrà donat per la proporció d’un vehicle turisme cada 20 m2 de superfície útil, 
entenent com a tal la compresa dins del perímetre definit per la cara interior del 
seu tancament, incloent-hi rampes, accessos, àrees de maniobra, illetes i voreres i 
excloent-ne els espais destinats a trasters, serveis o instal·lacions de qualsevol 
naturalesa. 

 
3. Els aparcaments que inclouen espais destinats a l'aparcament de motocicletes o 

ciclomotors simultàniament amb vehicles turisme, s’ajustaran a les disposicions del 
present capítol, i a l'efecte de la seva capacitat, segons el que s’ha indicat en el 
punt anterior, s'estableix que cada 4 motocicletes/ciclomotors equivalen a un 
vehicle tipus turisme. 

 
4. Només als efectes de classificació en un dels grups indicats, el nombre mínim de 

vehicles que es podrà considerar serà el que resulti de dividir la superfície útil de 
l’aparcament per 24. En qualsevol cas, per poder-se acollir a les condicions 
exigibles al grup així obtingut, el nombre real de vehicles justificats en projecte no 
podrà superar el llindar que implica el canvi al grup superior.   
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Secció 2ª. - CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Article 5-  
Cada plaça d’aparcament disposarà d’una dimensió útil mínima en tots els seus punts de 
2,20x4,50 metres. 
 
Article 6-  
Les places aparcament podran ser simples o múltiples. 
1. S’entén per plaça simple la que pot allotjar un únic vehicle. La seva dimensió pot 

oscil·lar des dels 2,20x4,50 m. fins a valors que no superin els seus múltiples en 
alguna de les dues dimensions ( <4,40x4,50 m. ó <2,20x9,00 m. ). 
 Excepcionalment, en les places simples dels aparcaments d'ús privat, quan es 
justifiqui per raons estructurals, es podrà admetre que algunes places tinguin una 
dimensió mínima , en algun dels seus punts, de 2m d'amplada i/o de 4m de llargada. 
Tanmateix, aquesta excepció només serà aplicable en places addicionals a les que 
normativament siguin exigibles en funció dels usos de l'edifici. 

 
2. S’entén per plaça múltiple la que pot allotjar més d’un vehicle. El nombre de 

vehicles s’estableix en funció de les dimensions superiors als múltiples de 2,20x4,50 
m. 

 
3. El projecte haurà de definir i justificar el nombre de places simples i múltiples 

adoptades així com la seva capacitat en nombre de vehicles 
 

Article 7-  
1. Els aparcaments del Grup A han de tenir, com a mínim, un accés de vianants, i els 

dels Grups B i C n'han de tenir dos. L'amplada mínima de l'accés ha de ser de 
0,80m. 

 
2. En els aparcaments del  Grup A, d’una sola planta, la porta d’accés de vehicles es 

podrà considerar com accés de vianants sempre que sigui possible la seva fàcil 
obertura manual des de l’interior i disposi d’obertura de ventilació, en la seva part 
superior, d’un mínim de 0,30 m2. Es considerarà que disposa de fàcil obertura 
manual quan existeixi una porta abatible integrada en la porta de vehicles, amb 
sistema d’obertura interior manual i practicable per a l’evacuació en tot moment. 

 
3. En els aparcaments dels Grups B i C, almenys un dels accessos es farà 

directament a l’exterior, separat de l’accés de vehicles o adequadament protegit i 
amb una amplada mínima de 80 cm. 

 
Article 8- 
Els aparcaments de vehicles turisme, dels Grups B i C, hauran de complir les 
disposicions sobre itineraris previstes en el Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, o norma que el 
substitueixi . 
 

Article 9-  
1. Els aparcaments han de tenir la porta d’accés endarrerida 5 metres respecte de la 

línia de façana. 
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2. Es podran eximir del compliment de la condició establerta en el punt anterior, 
aquells aparcaments que per la seva directa vinculació a una activitat o per raó del 
seu caràcter públic, tinguin la porta permanentment oberta. Tanmateix, si disposen 
de barreres de control d'accés, aquestes barreres s'han d'endarrerir també 5 
metres respecte la línia de façana. 

 
Article 10- 
El nombre d'accessos per a vehicles des de l’exterior es regirà per la taula següent : 
 

 Nombre mínim 
d'accessos 

Amplada mínima 
(m) 

GRUP A 1 3 

1                                        5,4   (1) GRUP B 

2          3      (2) 

GRUP C 2          3      (2) 

 
 (1) Per a dos sentits de circulació. 
 (2) Doble sentit de circulació (entrada i sortida independents) 
 
Article 11- 
No obstant el que s’estableix en l’article anterior, l’amplada mínima dels accessos haurà 
de ser sempre de 4 m. en les vies de calçada d’ample  inferior a 7 m. 
 
Article 12- 
Les amplades mínimes indicades s’hauran de respectar en l’accés a l’aparcament i 
almenys en el tram dels primers quatre metres després de l’entrada. 
En el cas d’aparcaments que disposin de rampa accés, l’amplada mínima serà obligatòria 
en tot el recorregut de la rampa i en els primers quatre metres des de la seva finalització. 
 
Article  13-  
1. En tots els casos, les rampes d’accés o interiors de circulació de vehicles tindran 

una amplada mínima de 3 m. 
 
2. Si la capacitat supera els 40 vehicles/planta, la rampa de comunicació ha de tenir 

una amplada de 5,40 m., amb doble sentit de circulació marcat al paviment. 
 
3. S’admet la comunicació entre plantes mitjançant plataformes elevadores i 

ascensors per vehicles. 
 
Article 14-  
En els aparcaments públics, en els privats dels grups B i C, o en qualsevol aparcament 
la sortida del qual es produeixi en un vial de menys de 7 m. d’amplada, s’haurà de 
col·locar un mirall que permeti la visibilitat de la via pública a l’efecte de facilitar la 
incorporació a la circulació. El mirall s’instal·larà a l’espai privat. 
 
 
CAPITOL III:  DISPOSICIONS PER A APARCAMENTS DE VEHICLES TIPUS  
  MOTOCICLETA o CICLOMOTOR 
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Secció 1ª. - CONCEPTES 
 
Article  15- 
1. El nombre màxim de vehicles d’aquest tipus que pot allotjar un local destinat a 

aparcament, vindrà donat per la proporció d’un vehicle cada 5 m2 de superfície útil, 
entenent com a tal la compresa dins del perímetre definit per la cara interior del 
seu tancament, incloent-hi rampes, accessos, àrees de maniobra, illetes i voreres i 
excloent-ne els espais destinats a trasters, serveis o instal·lacions de qualsevol 
naturalesa. 

 
2. El nombre mínim de vehicles que es considerarà per tal de determinar si l'activitat 

està subjecta a llicència serà el que resulti de dividir la superfície útil de 
l’aparcament per 6. 

 
Secció 2ª. - CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Article 16-  
Cada plaça d’aparcament disposarà d’una dimensió útil mínima en tots els seus punts de 
1,10x2,25 metres. 
 
Article 17-  
Les places aparcament podran ser simples o múltiples. 
1. S’entén per plaça simple la que pot allotjar un únic vehicle. La seva dimensió pot 

oscil·lar des dels 1,10x2,25 m. fins a valors que no superin els seus múltiples en 
alguna de les dues dimensions (<2,20x2,25 m. ó <1,10x4,50 m.) 

  
2. S’entén per plaça múltiple la que pot allotjar més d’un vehicle. El nombre de vehicles 

s’estableix en funció de les dimensions superiors als múltiples de 1,10x2,25 m. 
 
3. El projecte haurà de definir i justificar el nombre de places simples i múltiples 

adoptades així com la seva capacitat en nombre de vehicles 
 
Article 18-  

1. Els aparcaments han de tenir, com a mínim, un accés de vianants. L'amplada 
mínima de l'accés ha de ser de 0,80m. 

 
2. En els aparcaments d’una sola planta, la porta d’accés de vehicles es podrà 

considerar com  accés de vianants sempre que sigui possible la seva fàcil 
obertura manual des de l’interior i disposi d’obertura de ventilació, en la seva 
part superior, d’un mínim de 0,30 m2. Es considerarà que  disposa de fàcil 
obertura manual quan existeixi una porta abatible integrada en la porta de 
vehicles, amb sistema d’obertura interior manual, practicable per a l’evacuació en 
tot moment. 

 
Article 19- 
1. L’amplada mínima de l’accés i de tots els recorreguts i rampes interiors ha de ser de 2 

m. 
2. S’admet la comunicació entre plantes mitjançant plataformes elevadores i ascensors 

per vehicles. 
 
Article 20-  
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En tots els aparcaments, s’haurà de col·locar un mirall que permeti la visibilitat de la 
via pública a l’efecte de facilitar la incorporació a la circulació. El mirall s’instal·larà a 
l’espai privat. 
 
CAPITOL IV:  DISPOSICIONS COMUNES 
 
Article 21.-  
Tots els aparcaments que s'instal.lin en edificis de nova construcció amb llicència 
posterior a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança han de garantir l'accés de persones 
amb mobilitat reduïda.  
 
Article 22- 
1. Els aparcaments públics hauran de disposar de places reservades per a persones 

amb mobilitat reduïda en la proporció i característiques establertes a l’art. 26 del 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, o norma que el 
substitueixi. 

 
2. També n'hauran de disposar els aparcaments privats de vehicles tipus turisme 

classificats com a Grups B i C, en el capítol II, així com els de tipus motocicleta si 
superen les 100 places, en la proporció d’una plaça adaptada per cada 60 vehicles 
o fracció i amb les mateixes característiques expressades en l'apartat primer 
d'aquest article. 

 
Article 23- 
Totes les places d’aparcament han de tenir accés fàcil, directe  i independent. 
 
Article 24- 
L’acotament per aparcament de vehicles en les terrasses dels cossos d’edificació en 
l’espai lliure interior d’illa haurà de separar-se de les alineacions de façanes interiors en 
una distància de 3 m. 
 
Article 25 - 
En cas que l'aparcament disposi de zones de rentatge, greixat, càrrega de bateries, 
subministrament d’aire, aigua i olis, s'hauran de separar adequadament aquestes zones 
de l'espai destinat a la guarda de vehicles. 
  
Article 26- 
Tots els aparcaments han de tenir marcats al paviment els espais destinats a cada plaça 
de vehicle. També cal indicar-hi els passadissos, accessos i sortides, tant de vianants 
com de vehicles. 
 
Article 27- 
L’alçada lliure mínima dels locals regulats per aquesta ordenança serà de 2,20 m. i no 
podrà ser reduïda amb canalitzacions o instal·lacions en les zones de circulació. 
 
Article 28- 
A l’exterior dels aparcaments públics s’hi haurà d’indicar l’altura màxima dels vehicles que 
poden accedir-hi, que serà 30 cm inferior a l’alçada lliure de pas del local i a la del seu 
accés. 
 
Article 29-  
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1. S’entén per accés de vianants l’espai destinat a aquesta finalitat, que comunica 
amb un altre sector d’incendis o directament a l’exterior. 

 
2. Tots els aparcaments han de disposar de vestíbuls d’independència en l'accés a 

les escales de l’immoble, als ascensors o a d'altres sectors, així com de 
senyalització d’evacuació i mitjans de protecció contra incendis. 

 
3. Les característiques dels vestíbuls i la senyalització seran les que s’estableixen a 

la NBE-CPI-96. 
 
Article 30- 
En els aparcaments amb capacitat per a més de 100 vehicles, sigui quina sigui la 
tipologia dels vehicles, l’Ajuntament podrà exigir que s’incrementi el nombre d’accessos 
sobre els mínims previstos en aquesta Ordenança amb l’objecte de millorar les seves 
condicions de seguretat i reduir la incidència en el trànsit rodat dels vials immediats.  
 
Article 31- 
Els aparcaments regulats per aquesta ordenança que no tinguin accés directe a una via 
pública, hauran de garantir l’accés a través d’una activitat de la mateixa tipologia 
mitjançant justificació registral acreditativa del dret de pas. En aquests casos, el grup de 
classificació de l'aparcament vindrà determinat pel nombre total de vehicles de totes les 
activitats que comparteixin accessos. Si la legalització es produís en moments diferents, 
cada llicència haurà de tenir en compte la situació originària als efectes de còmput de 
places i de compliment de noves condicions que es derivin de l'acumulació. 
 
Article 32- 
El pendent màxim de les rampes serà del 20 %, llevat del primer tram de 4 m. des de la 
línia de façana, en el que no podrà superar el 4%. 
 
Article 33- 
El radi de curvatura de les rampes, mesurat en l’eix del carril, serà com a mínim de 6 m. 
Si la rampa és de dos carrils, el radi es mesurarà en l’eix del carril interior. 
 
Article 34- 
Si la disposició de les rampes impedeix la visibilitat directa d’un extrem a l’altre, i sempre 
que els dos sentits de la circulació no estiguin separats, caldrà instal·lar un sistema de 
senyalització adequat de bloqueig per a l’entrada i sortida de vehicles. 
 
Article 35- 
Tots els aparcaments regulats en aquesta ordenança han de tenir els terres pavimentats 
a fi d’evitar fang i pols. Hauran d’estar dotats, també, de sistema de desguàs connectat a 
la xarxa municipal de clavegueram. 
 
Article 36- 
El nivell d’Il·luminació de l’activitat serà de 15 lux com a mínim, llevat de les entrades, on 
haurà de ser de 50 lux.   
  
Article 37- 
La dotació i característiques de l’enllumenat d’emergència s’ajustarà al que estableix l’art. 
21 de la NBE-CPI-96 o norma que la substitueixi. 
 
Article 38- 
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1. Es disposarà de senyalització per a l’evacuació i dels mitjans de protecció d’acord 
al que disposa l’art. 12 de la NBE-CPI-96 o norma que la substitueixi. 

 
2. En tots els aparcaments, l’ordenació circulatòria interna estarà degudament 

senyalitzada. Si el vial al qual s’accedeix en sortir de l’aparcament és de direcció 
obligatòria, s’haurà de senyalitzar expressament aquesta condició. Hi haurà, en 
qualsevol cas, un senyal d’STOP a la sortida de l’aparcament. 

 
Article 39- 
Les condicions de protecció contra incendis que hauran d’acomplir els aparcaments 
regulats per la present Ordenança, seran, de forma general, les que s’estableixen en la 
NBE-CPI-96 o norma que la substitueixi. 
S’adjunten els annexos I i II on s’hi resumeixen les exigències de dos aspectes de la 
protecció contra incendis com són el comportament al foc dels elements constructius i els 
materials i les instal·lacions de protecció contra incendi. 
S’adjunta, també, l’annex III, on s’estableixen els requeriments dels trasters en 
aparcaments. 
 
Article 40- 
La instal·lació elèctrica s’ajustarà al que prescriu el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries  
 
Article 41- 
Per tal d’assegurar que els locals estiguin suficientment ventilats, s'haurà de justificar 
una ventilació de seguretat d’acord a les exigències del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.  
 

Article 42- 
Els aparcaments disposaran de ventilació natural o forçada per a l’evacuació de fums en 
cas d’incendi amb les condicions establertes en l’art. G.18 de la  NBE-CPI-96 o norma 
que la substitueixi i específicament les establertes a l'Annex IV sobre requeriments per a 
l'evacuació de fums en els aparcaments. 
 
Article 43- 
Els aparcaments públics hauran de disposar de servei higiènic per als usuaris. 
 
Article 44- 
Els vàters es disposaran en compartiments individuals, de dimensions mínimes de 0,9 m. 
de costat, 1,3 m2 de superfície i de 2,2 m. d’alçada. 
Almenys un dels serveis higiènics haurà de ser adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Article 45- 
Els serveis higiènics ventilaran directament a l’exterior, ja sigui per ventilació natural o 
amb mitjans mecànics. El terra i les parets estaran enrajolats en la seva totalitat. 
Disposaran de dosificador de sabor, eixugamans d’un sol ús, cubell amb tapa, paper 
higiènic i penjador. 
 
CAPITOL V:  LLICÈNCIA MUNICIPAL 
 
Article 46- 
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1. Els aparcaments subjectes a llicència municipal d'activitats l'han d'obtenir per 
iniciar la seva instal·lació. Per poder iniciar el funcionament requereixen l'acta de 
control inicial favorable. 

 
2. També serà precisa l’obtenció de la llicència municipal per a qualsevol modificació 

substancial de l’activitat. Les modificacions no substancials han de ser 
comunicades a l'Ajuntament però no requereixen llicència expressa. 

 
3. Per sol·licitar la llicència municipal d'activitats, cal presentar la següent 

documentació: 
 

a) Instància segons model oficial de l’Ajuntament. 
b) Projecte tècnic per triplicat, signat pel sol·licitant i per facultatiu competent, i 

visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
Article 47-  
El projecte tècnic indicat a l’article anterior haurà de contenir com a mínim: 
 

- Memòria en la que hi constarà el titular de l’activitat, el domicili social i de 
l’activitat, les característiques del local o edifici amb exposició de les seves 
condicions urbanístiques, situació en relació a d’altres edificis o locals, accessos i 
sortides. 

- Característiques de l’activitat, amb descripció de l’activitat en sí mateixa i de la 
maquinària i instal·lacions, si s'escau, nombre i tipus de vehicles i places, 
ventilació, característiques higiènico-sanitàries i, en general, justificació del 
compliment de les condicions tècniques regulades per la present Ordenança. 

- Descripció de la instal·lació elèctrica i, específicament, de les característiques 
elèctriques de la instal·lació d’extracció forçada de fums quan se’n disposi. 

- Repercussió sobre l’entorn i mesures correctores proposades. 
- Protecció contra incendis, fent constar la càrrega de foc (característiques 

constructives, accessos i vies d’evacuació, llums de senyalització i emergència), 
comportament al foc dels elements constructius i mesures de protecció contra 
incendis. 

- Justificació de la resistència estructural de l’edifici, quan, a criteri municipal, hi 
hagi raons per dubtar de la seva solidesa. 

- Plànols de situació a escala 1:2000, d’emplaçament a escala 1:500, de planta 
dels locals i de seccions transversal i longitudinal a escala 1:50, 1:100 o 1:200. 

 
Article 48- 
Totes les sol·licituds de llicència d’activitats regulades per aquesta ordenança es 
tramitaran d'acord amb l'Ordenança municipal sobre activitats. 
  
Article 49-  
Una vegada acabada la instal·lació de l'aparcament d’acord amb el projecte aprovat 
per l’Ajuntament, el titular de la llicència haurà de sol·licitar la visita de comprovació a 
l’efecte que li sigui emesa la corresponent acta de control inicial, legitimadora del 
funcionament de l'activitat. Per a sol·licitar aquesta acta, l’interessat haurà d’emplenar 
la instància en model oficial de l’Ajuntament i adjuntar-hi:  

- Un certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi 
professional, acreditatiu que les instal·lacions s’ajusten al projecte aprovat i que 
s’han adoptat totes les mesures correctores imposades a la llicència. 

- Els documents o justificants a què s’hagi condicionat expressament la llicència 
d’instal·lació. 
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- Quan s’escaigui, certificat d’instal·lació de les condicions de protecció contra 
incendis i justificació del contracte de manteniment d’aquestes instal·lacions, així 
com de l'estabilitat i resistència al foc dels elements estructurals i constructius. 

Article 50-  
1. Quan la instal·lació d’un aparcament requereixi també la realització d’obres, ja 

siguin de nova construcció, de reforma o de rehabilitació en l'edifici o local, no 
s’atorgarà la llicència per a les obres sense la prèvia o simultània llicència per a 
l'activitat d'aparcament. 

 
2. L’interessat podrà sol·licitar simultàniament ambdues llicències, mitjançant la 

documentació necessària per a cadascuna d’elles, i, en aquest cas, les resolucions 
estaran coordinades entre sí a efectes de contingut, terminis, condicions, etc. 

 
3. Un cop finalitzades les obres i instal·lacions, l’interessat podrà demanar 

simultàniament la llicència de primera ocupació i l’acta de control inicial de 
l’activitat. En cap cas es podrà emetre acta de control inicial sense el previ 
atorgament de la llicència de primera ocupació. 

 
CAPITOL VI : RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 51.-  
1. Les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança poden constituir faltes 

greus i lleus. 
 
2. Són faltes greus: 

a) La instal·lació i/o funcionament d'aparcaments sense la llicència municipal 
pertinent, quan fos preceptiva o sense l'acta de control inicial, respectivament. 

b) La realització de modificacions que requereixin llicència, sense haver-la 
obtinguda abans. 

c) L'incompliment de condicions o mesures de la llicència o de les normatives 
sectorials aplicables, que signifiqui un risc per a la seguretat de les persones.  

d) La negativa a permetre l'accés als tècnics municipals per realitzar la funció 
d'inspecció. 

e) La falsedat o omissió de dades en els projectes, certificats o altra 
documentació tècnica, quan siguin transcendents per a la seguretat de les 
persones.  

 
3. Es falta lleu qualsevol acció o omissió que impliqui infracció d'aquesta Ordenança 

o de les normatives sectorials vigents no tipificada expressament com a greu. 
 
Article 52-  
1. Son responsables de les infraccions: 

a) Els titulars de les llicències municipals.  
b) Les persones que realment exerceixin i/o explotin les activitats o utilitzin a títol 

privatiu els aparcaments encara que no siguin titulars de la llicència. 
c) El/s tècnic/s que lliurin certificats d’obres i/o instal·lacions i/o manteniment de 

condicions d’instal·lació, que continguin dades inexactes, incompletes o 
falses. 

 
2. Les sancions administratives que s’imposin als subjectes responsables d’una 

mateixa infracció tindran entre si caràcter independent i seran compatibles, si 
s’escau, amb l’exigència als infractors del rescabalament i la indemnització pels 
danys i perjudicis causats. 
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Article 53-  
1. Les faltes greus poden ser sancionades amb multa de fins a 1.500 €. 
 
2. Les faltes lleus poden ser sancionades amb multa de fins a 300 €. 
 
3. La comissió d'una infracció no pot resultar en cap cas més beneficiosa per a 

l'infractor que el compliment de les normes infringides, en aplicació de l'art.112.4 
del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, les 
sancions previstes en els punts 1 i 2 d'aquest article es podran incrementar fins al 
màxim del benefici obtingut. 

 
Article 54-  
Les sancions es graduaran en funció de les següents circumstàncies: 
 
a) El fet que els fets constitutius de la infracció constitueixin una actuació no legalitzable 

es considerarà causa agreujant. 
b) Es considerarà com a atenuant la circumstància que l’infractor repari les deficiències 

comprovades en un termini de 24 hores des del moment de la visita d’inspecció o del 
requeriment municipal. 

c) L'existència d'intencionalitat o reiteració serà causa agreujant. 
d) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la 

mateixa naturalesa, serà causa agreujant. 
 
Article 55-  
És aplicable a les sancions el procediment sancionador regulat per la legislació general 
sobre procediment administratiu comú. No obstant això, en el cas de les sancions lleus, 
s'aplicarà el procediment simplificat, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 
278/1993, de 9 de novembre, pel que s'aprova el Reglament per a l'exercici de la potestat 
sancionadora a Catalunya. 
 
Article 56-  
1. Les infraccions a aquesta Ordenança prescriuen en el termini de sis mesos, 

comptats des de la finalització de la seva comissió. 
 
2. Les infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entendran 

continuades i el termini de prescripció no començarà a comptar fins que 
desapareixi la causa d’infracció. 

 
Article 57  
1. Sense perjudici de l’expedient sancionador, l’Ajuntament podrà ordenar l’adopció 

de mesures cautelars quan l’activitat funcioni sense llicència o en condicions 
diferents a les del projecte en base al qual s’hagués concedit la llicència, inclosa la 
clausura temporal quan el funcionament comporti un risc o perill per a persones o 
béns. 

 
2. No tindran caràcter de sanció la clausura o el tancament d'aparcaments que no 

disposin de llicència municipal o que incompleixin mesures correctores de 
seguretat, fins que s’esmentin les deficiències o es compleixin els requisits legals 
preceptius. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
La present Ordenança és d’aplicació supletòria als aparcaments de vehicles de tipologies 
diferents a les expressament regulades, sense perjudici de les adaptacions que calguin 
en raó de la naturalesa i característiques dels vehicles. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
Els aparcaments que es portin a terme en espais exteriors d'edificacions o a l'aire lliure 
estan exclosos del compliment de les condicions de la NBE-CPI 96. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
Els vehicles de tipologia diferent a les motocicletes o als turismes que per raó de les 
seves característiques puguin resultar assimilables s’entendran inclosos en la present 
ordenança. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 
Les activitats d'aparcament que no estiguin subjectes a llicència municipal segons el que 
s'estableix en aquesta Ordenança podran, tanmateix, ser requerides per a l'adopció de  
les mesures correctores necessàries si del seu funcionament se'n derivessin molèsties 
constatades a tercers o al medi.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
1. Les activitats d’aparcament afectades per la present ordenança que ja siguin en 
funcionament en el moment de la seva entrada en vigor, i que no disposin de llicència, 
hauran de sol·licitar-la en el termini màxim d'un any. 
 
2. Les activitats d’aparcament afectades per la present ordenança que ja siguin en 
funcionament en el moment de la seva entrada en vigor, amb la corresponent llicència, 
hauran d'adaptar-se a les condicions previstes en l'ordenança en el termini màxim de dos 
anys. 
 
3. A les activitats d'aparcament degudament acreditades com a existents abans de 
l'entrada en vigor de la present ordenança, tant si es troben en l'apartat 1 com en el 2 
d'aquesta Disposició Transitòria, no els podran ser exigides mesures que suposin 
modificació d’elements estructurals, ni aquelles que comportin una modificació 
substancial que per la seva naturalesa i des d'un punt de vista tècnic, resulti 
manifestament  inviable o desproporcionada. En aquests aparcaments s’admetrà, prèvia 
acreditació de la seva situació real, que algunes places tinguin unes dimensions inferiors, 
a les establertes per l'ordenança- 
  
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Es deroga expressament l'Ordenança municipal sobre estacionaments, aparcaments i 
garatges, aprovada pel Ple de la Corporació el 21 de desembre de 1998. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovada definitivament, 
s’hagi publicat el seu text complert al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el 
termini previst a l’art. 65.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local.   
 
 
 
 
 
 

ANNEX I 
 
 
COMPORTAMENT AL FOC DELS MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
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Paràmetre Valors mínims per a tots els GRUPS 

Estabilitat al foc de l’estructura EF - 120 

Resistència al foc de forjat i parets  RF - 120 

Portes de vestíbuls previs RF - 30 

Materials de revestiment M0 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX II 
 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

 

Instal·lació  Exigències generals per a tots els GRUPS 

Extintors portàtils SI - Eficàcia 21A - 113B 
- 1 cada 15 m. o bé 1 cada 20 places. 

Columna seca SI (1) ----- 

                                    
Boques d’incendi equipades  

 
SI (2) 

- Diàmetre 25 mm. 
- Longitud de manega que arribi a tot origen 
d’evacuació. 
- Mínim una BIE en proximitat a cada sortida 

Detecció i Alarma SI (3) ----- 

Hidrants d’incendi SI  (4) ----- 

 
(1) Quan l’aparcament tingui més de 3 plantes sota rasant o més de 4 plantes 

sobre la rasant. 
(2) En aparcaments amb capacitat superior als 30 vehicles. 
(3) Quan disposi de ventilació forçada per a l’evacuació de fums en cas d’incendi. 

En qualsevol cas, si la superfície total construïda es superior als 500 m2.  
(4) Només per als aparcaments del GRUP C, en els que s’haurà de disposar d’un 

hidrant exterior per cada 300 vehicles de capacitat o fracció. La seva tipologia 
i característiques s’ajustaran al que s’estableix en el Decret 241/1994, de 26 
de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis. 
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El senyor Perramon i Carrió diu que es planteja aprovar definitivament una ordenança a 
la qual s'incorporen un conjunt d'ajustos fruit de les al·legacions que ha presentat la Taula 
de la Construcció, que agrupa un conjunt d'entitats professionals i empresarials 
vinculades a aquest tema. La citada agrupació planteja bàsicament petits ajustos en 
temes d'accessos, en temes d'exigències de places i en quant a transitòries que permetin 
fer compatible aquesta ordenança amb els edificis i aparcaments preexistents. Per tant, 
aquesta ordenança pretén modernitzar la que està en vigor en aquests moments. 
 
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. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS 
 
4.3.1 APROVAR L'ANNEX DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA 
MODIFICACIÓ DELS ELEMENTS CEDITS PER CONTROLAR LA QUALITAT 
DE L'AIRE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora de Medi ambient,  de 2 de 
setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que amb data 11 d’agost de 1998, es va signar un conveni de col·laboració entre 
aquest Ajuntament i la diputació de Barcelona amb l’objectiu de controlar la qualitat de 
l’aire a la ciutat, en virtut del qual  la Diputació cedia a l’Ajuntament diversos aparells 
mesuradors que, instal·lats en diferents indrets del terme municipal, han complert de 
forma molt positiva fins ara la seva funció. 
 
Atès que a partir del dia 1 de gener de 2005, per aplicació de les disposicions del Real 
Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, han entrat en vigor nous mètodes tecnològicament 
millors per mesurar la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa es fa necessari 
modificar les determinacions del Conveni, a fi de substituir els aparells i instal·lacions 
de mesura previstos en l’Annex III del Conveni pel nou aparell que la Diputació té 
previst d’instal·lar.   
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha notificat a l’Ajuntament la seva voluntat de 
modificar de mutu acord el Conveni únicament pel que fa a  la relació dels elements 
cedits. 
 
Atès que aquesta modificació de conveni no comporta cap compromís de despesa. 
 
Atès l’informe favorable emès per la Cap de la Secció d’Intervenció ambiental i 
protecció de la legalitat . 
 
Atès l’informe favorable emès pel Tècnic de Medi Ambient. 
 
Montserrat Selga i Brunet regidora de Medi Ambient, un cop informat aquest dictamen 
per la Comissió Informativa i de control dels Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
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ACORD 

 
1r.- APROVAR L’ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  a signar entre aquest Ajuntament i 
l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte de la cessió en ús 
de diversos elements , per al desenvolupament d’un programa de mesures locals de 
qualitat de l’aire. 
 
2n. FACULTAR l’Il.lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de la 
documentació necessària per dur a terme aquest acord en tot els seus punts." 
 
La senyora Selga i Brunet diu que des de l'any 1998 l'Ajuntament té un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per la qual es fixen les mesures per la 
qualitat de l'aire i de la contaminació atmosfèrica de la ciutat. Posteriorment va sorgir el 
programa paral·lel i complementari de la Generalitat, per la qual cosa, en la present 
sessió es proposa refer el conveni amb la Diputació de Barcelona, el contingut del qual 
preveu, pel que fa al  control de mesures de qualitat,  passar del sistema manual de 
mesura al sistema automàtic, i mesurar específicament les partícules inferiors de 10 
micres existents a l'aire.   
 
Per tant, es tracta d'actualitzar el conveni, que en l'actualitat es materialitza en un 
aparell de control de la contaminació, i dir que en el primer moment el conveni era més 
important perquè era l'únic conveni referent al control de la contaminació atmosfèrica, i 
actualment es disposa d'un altre servei, el corresponent a la Generalitat, que dóna 
altres mesures de la qualitat de l'aire.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 8 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Guillaumet i 
Cornet 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. 
 
 
4.4 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.4.1 APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 

LA VENDA NO SEDENTÀRIA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora de Via Pública,  de 2 de setembre  
de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, elaborada per la 
comissió redactora encarregada d’aquest redacció. 
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Atès que per acord del ple de la Corporació en data 19 de juliol de 2004, es va acordar 
exercir la iniciativa per modificar la vigent Ordenança Municipal reguladora de la venda 
no sedentària aprovada pel ple el dia 29 de març de 1985 
 
Atès el que estableixen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, article 70.2 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per la modernització del Govern Local, art. 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, del text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, article 
162.3 i 3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació al procediment 
d’aprovació de les ordenances i reglaments locals, així com els articles 60 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, activitats i 
serveis de Catalunya. 
 
Considerant que la normativa descrita al punt anterior preveu que les Ordenances i els 
Reglaments municipals, hauran d’aprovar-se inicialment pel ple i sotmetre’s a un 
termini mínim de trenta dies d’informació pública i audiència als interessats, perquè 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de seguretat ciutadana i protecció civil. 
 
La regidora delegada de via pública, previ informe de la Comissió Informativa dels 
Serveis del Territori, proposa que pel Ple de la Corporació, s’adoptin els següents: 
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal reguladora de la venda no 
sedentària, que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
Segon.- EXPOSAR-LA a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als 
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s’hi al·legacions i 
suggeriments que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. 
 
Tercer.-  PUBLICAR aquest acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i la premsa local, i exposar l’esmentat 
acord per un període de trenta dies en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. Si  no es 
produeixen al·legacions o suggeriments, l’Ordenança es considerarà aprovada 
definitivament." 
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA  DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
 

CAPÍTOL I 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Principis generals 
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Aquesta Ordenança Municipal es dicta en virtut de la facultat establerta a l’article 19 del 
Text Refós sobre Comerç Interior aprovat per Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, 
per regular l’exercici de la venda no sedentària fora dels establiments comercials 
permanents. 

 
Article 2. Objecte  

 
L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació administrativa, dins de l’àmbit del terme 
municipal de Manresa, de la venda no sedentària en mercats periòdics a la via pública 
que només podrà fer-se d’acord amb les condicions i terminis que s’estableixen en 
aquesta Ordenança. 
 
Es considera venda no sedentària, la realitzada per comerciants fora d’un establiment 
comercial permanent, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, 
inclosos els vehicles-tenda, tenint en compte que la seva instal·lació ha d’oferir les 
condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa específica vigent. 
 
 
CAPÍTOL II 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Article 3.  Àmbit d’aplicació. 
 

a) La present Ordenança serà d’aplicació als mercats ambulants de Manresa, que es 
relacionen tot seguit, sense perjudici dels que es puguin crear  

 
1. Mercat de la Font dels Capellans. 
2. Mercats agraris. 
3. Mercat de les Flors.   

 
 
b) També s’aplicarà a la venda no sedentària realitzada mitjançant camions-tenda en 

els mercats no expressament regulats al punt anterior o en punt determinats de la 
ciutat malgrat no tinguin la consideració de mercat. . Aquesta venda s’autoritzarà 
per l’òrgan municipal que correspongui en zones insuficientment dotades 
d’equipaments comercials, mentre duri aquesta insuficiència , fixant-se clarament 
en l’autorització municipal el lloc i la periodicitat de la seva ocupació. 

 
A aquests comerciants els serà d’aplicació la normativa continguda a la present 
Ordenança. 
 
Article 4.  Àmbit territorial i horari. 
 

a)  L’horari d’exercici de l’activitat de venda en tots els mercats serà de 8 a 14 hores. 

 
b) Àmbit territorial. 
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1. El mercat de la Font dels Capellans es celebra en l’àmbit territorial delimitat pel 
carrer de Frai Jacint Coma i Galí i un tram del carrer de Sabadell. Si el dimarts 
coincideix en dia festiu es celebrarà igualment, excepte quan coincideixi amb el 
dia de Nadal, Sant Esteve, Any Nou o Dia de Reis.   

 
2. El mercat de les Flors es celebra a la plaça Europa els dijous. Aquest mercat no 

es celebrarà quan el dijous sigui festiu, excepte quan coincideix amb els dies 30 
d’octubre, 1 de novembre i  6 o 8 de desembre per la seva proximitat amb les 
festes en què és tradicional la venda de productes de floristeria.  

 
3. Els mercats agraris es fixen de dilluns a divendres a la Pl. Europa, Muralla del 

Carme (en el tram comprés entre Plaça Europa i Pl. Mercat) i Plaça del Mercat, 
fixant-se expressament en les respectives autoritzacions el lloc on s’ubicaran 
les parades. Els dissabtes, els diferents espais destinades a la venda de 
productes agraris es concentraran a la Plaça Major i Pl. Mercat. Si el dissabte 
és festiu, l’activitat es traslladarà al divendres. 

 
4. Quan amb motiu de la  celebració d’actes públics a la Plaça Major, no sigui 

possible la realització del mercat agrari setmanal del dissabte, aquest es 
traslladarà a alguns dels espais indicats al punt anterior previ avís als afectats.  

 
5. Tenint en compte que l’anterior relació pot tenir modificacions, els canvis 

d’emplaçament dels mercats anteriors es podrà aprovar per resolució de 
l’alcalde president, donant-se compte al ple de la Corporació i donant-se pública 
informació mitjançant el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

  
 
Article 5. Mides de les parades. 
 
Les parades del mercat de la Font dels Capellans tindran una superfície  màxima de 8 
metres, i en cadascuna de les parades només serà permesa la venda d’un tipus de 
producte en funció de l’activitat  que es tracti. 
 
Les parades del mercat de les Flors tindran una superfície màxima de 6 metres. 
 
Les parades dels mercats agraris tindran una superfície  màxima de 8 metres.  
 
 
CAPÍTOL III 
 

DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL. 

 
Article 6. Titularitat 

 
Només podran ser titulars de parades les persones físiques. Les persones jurídiques 
que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança siguin titulars de parades 
en qualsevol dels mercats, podran seguir amb aquesta titularitat però no s’admetrà cap 
canvi respecte aquesta, excepte que sigui a favor d’aquella persona física que amb 
caràcter previ fos el titular de la parada.  
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Article 7.  Requisits per ser titulars de llicència. 
 

Per exercir la venda no sedentària, els comerciants hauran de complir els següents 
requisits: 

 
a) Estar donats d’alta a l’epígraf o epígrafs corresponents en el cens d’obligats 

tributaris. 
 
b) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que els hi correspongui. 
 
c) Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques 

aplicables als productes que tinguin en venda. 
 
d) Disposar de l’autorització municipal per l’exercici de la venda no sedentària en el 

lloc precís. Aquesta autorització haurà d’exhibir-se de manera visible i permanent 
en els llocs de venda. 

 
e) Disposar de la corresponent targeta de transport, els que així ho precisin per 

desenvolupar la seva activitat. 
 
f) Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d’acreditar, a més, que estan en 

possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi, així com 
acreditar el compliment d’allò que estableixi la normativa especifica vigent. 

 
g) Indicar la composició, naturalesa i el volum aproximat dels residus que produeix per 

dia. 
 
h) Disposar de la pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi els riscos derivats de 

l’exercici de l’activitat. 
 
i) Aportar certificat o titulació que acreditin algun tipus de formació en matèria 

alimentària, si s’escau. 
 
j) Satisfer els tributs que les Ordenances fiscals municipals estableixin per aquest 

tipus d’ocupació del domini públic. 
 

Article 8.  Vigència de la llicència. 

 
L’autorització municipal per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una vigència d’un 
any. Tanmateix, podrà ser renovada d’any en any, prèvia sol·licitud de l’interessat i 
autorització municipal, conforme preveu l’article 18 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 9 .De la targeta acreditava. 
 
Un cop obtinguda la llicència municipal anual s’expedirà a favor dels diferents 
interessats una targeta acreditativa d’aquesta autorització. En aquesta tarja hi constarà 
la informació següent: 
 

- Nom  del titular. 
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- Nom dels ajudants del titular en les tasques de venda. 
- Número de lloc de parada. 
- Número de metres lineals del lloc. 
- Activitat a desenvolupar. 
- Fotografies del titular i ajudants, si s’escau. 

- Nom del mercat on s’instal·la. 

 

Article 10.  Transmissibilitat de les llicències. 

 
a) La llicència municipal serà intransferible, amb les excepcions que es concreten i 

limiten a continuació: 
 

1. Per actes “inter vivos” entre parents de primer grau, tant en línia directa com 
colateral, és a dir, pares, fills, cònjuges, parelles de fet. 

2. Per actes “mortius causa”, per mort del titular de la parada,  a favor del legal 
successor o de les persones referides al punt anterior, sempre i quan, el legal 
successor, si n’hi ha, renunciï expressament a favor d’algun d’aquests. 

 
b) El nombre de transmissions no pot ser superior a una cada any, excepte en els 

supòsits de jubilació, defunció o incapacitat temporal i/o invalidesa. 
 
Article 11. Sol·licitud de transmissió de la llicència. 
 
La sol·licitud de transmissió de la llicència es farà mitjançant instància explicant els fets 
i serà signada pel cedent  i el cessionari, i en el cas de defunció per un successor legal, 
amb renúncia escrita d’aquest. 
 
A més, caldrà adjuntar la documentació prevista a l’article 7, i la documentació que 
acrediti que la transmissió s’empara en algun dels supòsits previstos a l’article anterior. 
 
Si la sol·licitud de transmissió no es formalitza en un període de 6 mesos (en el cas de 
jubilació i/o invalidesa), quedarà sense efecte la possibilitat de transmissió a favor 
d’aquells que en tinguessin dret, i la llicència revertirà a favor de l’Ajuntament, sense 
dret a indemnització ni compensació de cap mena. 
 
Article 12. Transmissions il·legals. 
 
Qualsevol supòsit de transferència de titularitat o explotació del lloc de venda, amb 
infracció del què disposen els articles anteriors, donarà lloc a la immediata anul·lació de 
la llicència municipal, sense perjudici de les altres sancions que d’acord amb aquesta 
Ordenança l’Ajuntament pogués imposar a l’infractor.     
 
Aquesta anul·lació no donarà dret a indemnització ni compensació de cap mena.   
 
CAPÍTOL IV 
 
DEL FUNCIONAMENT DELS MERCATS 
 
Article 13. De l’exercici de la venda.  
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a) El titular de la parada, o si s’escau, el suplent degudament autoritzat ha d’assistir 
personalment a la parada de venda que té concedida. 

 
Podran ser suplents del titular els parents de primer grau, tant en línia directa com 
colateral, és a dir, pares, fills, cònjuges i parelles de fet. 
 
També podran ser suplents, els treballadors contractats per compte del titular. 
 
En cap cas, podrà ser suplent un menor de 16 anys. 

 

b) Per poder exercir la venda en nom del titular (com a suplent), en el moment de 
formular-se la sol·licitud de llicència o la seva renovació, caldrà presentar la 
següent documentació: 

 
- Fotocòpia del DNI 
- 2 fotografies mida carnet. 
- Document acreditatiu del parentiu en casos de familiars. 
- Certificat del registre municipal d’unions civil i/o certificats d’empadronament 

que provi/n la convivència com a mínim durant 6 mesos en el cas de parelles de 
fet. 

- Últim document del TC2 en el cas de treballador per compte del titular. 
- Aportar certificat o titulació que acrediti algun tipus de formació en matèria 

alimentària, si s’escau. 
 
Article 14. Absències del lloc de venda. 
 
a) En el cas de malaltia del titular de la parada i/o dels seus suplents, no hi haurà lloc 

a la transmissió, sinó a la substitució degudament autoritzada per aquest 
Ajuntament. La malaltia es justificarà mitjançant el corresponent informe de baixa 
mèdica i en cas de ser necessari, es renovarà la justificació trimestralment. Aquests 
casos no es podran allargar més d’un any. 
 

b) Amb motiu de vacances, es permeten absències de fins a cinc dies de  mercat. En 
aquest cas, el titular de la parada haurà d’informar amb antelació als responsables 
del mercat als efectes de poder justificar aquestes absències.  

 
Article 15. Excedències. 
 
Per motius personals o laborals que s’hauran de justificar documentalment, els titulars 
de parades podran demanar una excedència per l’exercici de l’activitat per un període 
mínim de sis mesos i màxim d’un any. 
 
Els llocs de venda que temporalment quedin lliures per aquest motiu, no tindran la 
consideració de vacants i no podran ser ocupats per cap titular fix, sinó que 
s’adjudicaran setmanalment a aquells venedors que estiguin en el torn rotatiu. 
 
 
CAPÍTOL V 
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ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE VENDA I REGULACIÓ DEL TORN D’ESPERA. 
 
Article 16.  Autorització de la instal·lació. 
 
L’Ajuntament autoritza l’ocupació de cada lloc de venda prèvia petició de l’interessat. 
Els titulars que ja gaudeixin de llicència municipal de lloc fix se’ls mantindrà en aquesta 
condició, respectant-se la seva antiguitat, llevat el que disposa l’article següent, o en el 
supòsit que es deixi sense efecte l’autorització per alguna de les circumstàncies 
previstes en aquesta Ordenança. 
 
Article 17. Reestructuració del mercat. 
 
a) En el supòsit de reestructuració del mercat  que hagi d’ocasionar la supressió de 

determinats llocs, els llocs de venda que quedin afectats veuran modificada la seva 
ubicació i se’ls traslladarà, prèvia comunicació, al lloc que designi l’autoritat 
municipal, sense dret a indemnització ni compensació de cap mena. 
 
Aquests comerciants en cas de voler una situació diferent a aquella que els ha estat 
adjudicada, tindran dret a triar respecte aquells llocs del mercat que quedin vacants 
en el mercat en l’any en curs. 
 
Si hi hagués varis comerciants afectats i varis d’ells volguessin modificar la seva 
ubicació respecte el lloc assignat, el repartiment entre aquests es farà per sorteig, 
en la forma que es determini per l’autoritat municipal i que també serà prèviament 
comunicada als diferents afectats per aquesta reestructuració. 
 

b) També serà necessari procedir a la reestructuració en aquells supòsits en els quals 
la venda de determinats productes no es pugui realitzar dins del perímetre del 
mercat i s’hagi de realitzar de forma més aïllada. En aquests supòsits, un informe 
determinarà la necessitat de procedir, per raons de seguretat, al canvi de lloc de la 
parada.          

 

Article 18. Renovació de l’autorització. 

 

Prèvia petició de l’interessat i posterior comprovació de la documentació que acrediti el 
compliment dels requisits fixats a l’article 7, l’Ajuntament procedirà a l’expedició de la 
targeta acreditativa i  de la liquidació corresponent, ja que en tractar-se de llicències 
anuals prorrogables, no hi haurà resolució expressa de renovació, excepte en els 
supòsits de canvis en les condicions i característiques de la llicència o denúncia 
d’alguna de les dues parts. 

 
Serà el mateix Ajuntament el que anualment determinarà la forma de procedir a 
aquesta renovació. 
 
En cap cas es procedirà a la renovació de la llicència si el titular no està al corrent dels 
tributs municipals.   
 
Article 19. Torn d’espera. 
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a) Les peticions de marxants que estiguin en possessió de la documentació exigida a 

l’article 7 i que no puguin ser ateses per manca  d’espai, passaran  a integrar un 
torn d’espera que es regirà pels següents paràmetres: 
 
1. Residència efectiva del peticionari a Manresa per un període superior o igual a 

10 anys: 5 punts. 
2. Residència efectiva del peticionari a Manresa: 2 punts. 
3. Residència efectiva del peticionari a la comarca del Bages: 1 punt. 
4. Venda de productes diferents a aquells que ja estiguin en venda al mercat: 5 

punts. 
5. Venda de productes diferents a aquells respecte els quals ja estan a la venda 

en una proporció del 30% de les parades: 2 punts. 
 

b) Les sol·licituds per integrar aquest torn d’espera s’hauran de presentar en el 
període de gener a març de cada any. 
 

c) El resultat del concurs efectuat en base als precedents paràgrafs, serà notificat 
individualment als diferents interessats. 

 
d) Les sol·licituds per tenir lloc a una plaça del mercat i que es presentin fora del 

període establert, transcorregut el termini de dos mesos des de la seva presentació, 
s’entendran desestimades i no es dictarà resolució al respecte. 

 
Article 20. Funcionament del torn d’espera. 
 
a) Els interessats que hagin format part del torn d’espera, únicament tindran dret a 

ocupar un lloc en el mercat en cas de vacants puntuals i quan aquests en funció de 
la puntuació obtinguda, passin a formar part del torn rotatiu. 
 

b) El torn d’espera quedarà sense efecte en acabar l’any natural, de tal forma que 
caldrà procedir de forma anual a la seva actualització. El fet de deixar d’estar en 
aquest torn d’espera no dóna dret a cap indemnització ni compensació de cap 
mena. 

 
Article 21 . Torn rotatiu. 
 
Es formarà un torn rotatiu amb aquells 6 interessats del torn d’espera que hagin 
obtingut major puntuació en el concurs. 
 

En funció del torn fixat (indicat per lletra, de la A a la F) i que s’anirà controlant pels 
agents de l’autoritat, els integrants d’aquest torn podran instal·lar-se a partir de les 9 
hores en el lloc que hagin triat.   

 
Si hi ha venedors del torn rotatiu que causen baixa durant l’any en curs, el seu lloc serà 
ocupat per aquell interessat del torn d’espera que segueixi per ordre de puntuació en el 
concurs indicat. 
  
Article 22. Formes d’accés a un lloc fix. 
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Anualment,  i en el període que serà determinat per l’autoritat municipal, es procedirà a 
cobrir les vacants del mercat. 
 
Tindran preferència aquells que hagin vist modificada la seva ubicació. En cas que hi 
hagi més d’una parada afectada, es procedirà a cobrir aquestes vacants per sorteig. 
     
En segon lloc, i també mitjançant la fórmula del sorteig, tenen preferència per 
traslladar-s’hi els venedors del mateix mercat que, prèviament hagin sol·licitat per escrit 
el desig de canvi o, si s’escau, d’ampliació de metres de venda.  
 
Un cop efectuat el sorteig indicat en els punts anteriors, els llocs que finalment quedin 
vacants, s’adjudicaran als integrants del torn rotatiu, en funció de l’ordre que ja tinguin 
fixat (per lletra). 
 
Si el nombre de vacants és superior al nombre de persones que configuren el torn 
rotatiu, les places s’adjudicaran a aquells que formin part del torn d’espera en funció 
del resultat obtingut en el concurs.      
 
Si un titular en l’ordre rotatiu no vol ocupar la plaça fix que li correspon, perdrà 
qualsevol dret sobre un lloc fix i sobre el torn rotatiu en que està, causant baixa 
d’aquest. 
 
 
CAPÍTOL VI 
 
DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS  
 
Article 23.  Comissió de representació. 
 
Els venedors ambulants poden escollir una comissió representativa dels diferents 
titulars de llicències. 
 
En el mercat de la Font dels Capellans, aquesta comissió podrà estar constituïda per 
un màxim de 5 membres, i haurà d’integrar com a mínim un venedor de parada de 
fruita, un venedor de productes tèxtils i un venedor que no vengui cap d’aquests 
productes. Aquests composició té per objectiu vetllar perquè la comissió sigui 
representativa dels diferents productes que són objecte de venda en el mercat. 
 
Article 24. Horari.  
 

a) L’horari dels mercats queda establert de 7 a 15 hores. La descàrrega de 
mercaderies s’ha d’efectuar de les 7 a les 8.30 hores; i la càrrega i neteja, de 
les 14 a les 15 hores. A les hores restants, es prohibeix l’entrada de vehicles als 
recintes dels diferents mercats. 

b) L’horari per l’exercici de la venda serà entre les 8 i les 14 hores. 
 
Article 25.  Tendals. 
 
Els tendals hauran de col·locar-se de manera que no causin molèsties als veïns, 
principalment en dies de pluja. El gènere col·locat en la part superior del tendal, no 
haurà d’obstaculitzar el pas del públic ni la visibilitat. 
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Article 26. Aparells de so- 
 
No és permesa la instal·lació d’aparells que produeixin sorolls o sons que per la seva 
potència puguin molestar als veïns. S’exceptuen d’aquesta prohibició els venedors de 
discs, cassettes, CD als quals es permet la reproducció sonora dels productes que 
tinguin a la venda, sempre  que el volum, a criteri del responsable municipal del mercat, 
superi els límits establerts. 
 
Article 27.  
 
Els venedors hauran de tractar amb tota classe de consideracions al públic en general, 
atenent les seves justes reclamacions i evitant i solucionant qualsevol problema que 
perjudiqui el prestigi del mercat. 
 
Article 28.  
 
Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas, directament sobre el sòl o 
paviment, i sempre que les seves característiques de volum i pes ho permetin, hauran 
de situar-se a una altura respecte el nivell del sòl no inferior a 80 centímetres. A tal 
efecte, és obligatori l’ús com a mínim d’un mostrador, que en la venda d’aliments 
reuneixi les condicions que garanteixin la salubritat i higiene.  
    
Article 29.  
 
No es podran col·locar en els tendals ni marquesines dels llocs de venda, mercaderies 
o productes que puguin representar algun perill per als vianants o puguin obstaculitzar 
el pas. 
 
Article 30.  
 
Cap element, taulell, voladís o gènere pot sobrepassar el perímetre assignat, que ha de 
ser degudament senyalitzat. 
 
Article 31.  
 
Llevat dels supòsits justificats, els venedors hauran d’assistir setmanalment al mercat 
corresponent. 
 
Article 32.  
 
Els espais ocupats per les parades no podran obstaculitzar les entrades dels portals de 
les cases dels veïns,  ni dels establiments comercials. 
 
Article 33.  
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a) Només es podran vendre aquells productes que constin en la llicència municipal.  Si 
es vol canviar de producte caldrà obtenir prèviament l’autorització municipal per 
efectuar aquest canvi. 

 
b) No s’autoritzarà el canvi de producte quan aquell que es vol vendre sigui un 

producte respecte el qual en el mercat ja hi hagi parades que representin un 
percentatge del 30% o superior de productes que ja estan a la venda.   

 
c) No es podrà demanar el canvi de producte a vendre, dins dels dos primers anys de 

l’exercici de l’activitat.  
 
d) No es podrà exercir la venda dels productes no autoritzats per la normativa tècnico 

sanitària vigent. 
 
 
 
CAPÍTOL VII 
 

DE LA NETEJA I HIGIENE EN ELS MERCATS 

 
Article 34. Higiene del lloc de venda. 
 
Els venedors han de mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes 
condicions de neteja en tot moment durant el mercat. 
 
Article 35. Recollida de deixalles. 
 
Serà també obligació dels venedors, en finalitzar el mercat, recollir totes les deixalles 
que hagi generat l’activitat, en recipients tancats i degudament aplicats i ordenats a fi 
de facilitar  els treballs de recollida. 
 
Article 36. Tasques de neteja. 
 
Els venedors no poden obstaculitzar les tasques de neteja de les zones d’influència del 
mercat ambulant. 
  
Article 37. Separació de residus. 
 

a) L’ajuntament té la facultat d’obligar als venedors a que es faci càrrec de la gestió 
dels seus  residus en condicions adequades si el seu volum o la seva composició 
així ho requereixen.  

 
b) Els venedors tenen l’obligació de separar els residus segons la seva tipologia i 

lliurar-los en les condicions establertes per aquesta ordenança o en aquelles que 
específicament defineixin els serveis tècnics de l’Ajuntament per tal de facilitar la 
recollida selectiva i la recuperació de materials . 

 
Article 38. Utilització d’atuells higiènics. 
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Els titulars de llocs de fruites i verdures, així com d’aquells productes alimentaris que 
no estiguin envasats , hauran d’utilitzar guants de plàstic. 
  
Article 39. Establiments de venda d’aliments i begudes. 
 
a) Els materials dels taulells i dels elements de manipulació dels aliments de les 

parades seran obligatòriament no susceptibles de produir toxicitat, o plastificats, 
fàcilment rentables. 

 
b) En els establiments i parades que es venguin a doll els aliments a sota indicats, 

aquests hauran d’estar protegits en pots de vidre tancats o dins de marquesines de 
vidre que els cobrirà per davant, pel cim i pels costats:  

 
 Llaminadures, pesca salada, fruites seques, olives, tonyina, anxoves, endreços 

d’amanida i altres conserves obertes, llegums cuites, formatges, embotits secs 
encetats i qualsevol altre aliment de caràcter o naturalesa similar. Els productes no 
encetats que conservin tota la funda protectora sencera podran ésser exposats tot 
resguardats del vent i de la pols. 

 
 Les substàncies esmentades quan siguin servides, no es tocaran amb les mans, 

sinó que s’utilitzaran recollidors, pinces i el que calgui, per evitar la seva 
manipulació directa. Aquests estris hauran d’estar convenientment protegits en no 
ser utilitzats. 

 
c)  Els establiments o parades dedicats a la venda d’embotits frescos i formatges 

tendres han de posseir imprescindiblement un taulell refrigerador protegit amb 
marquesina de vidre per exposar el material al públic permanentment per sota de 
4ºC. 

 
d)  El paper d’embolicar aliments i les bosses i, en general, tota mena d’envàs, s’han 

d’ajustar a les normes d’higiene vigents. 
 
e) Aquelles parades que venguin fruites i verdures hauran de presentar-les en caixes o 

contenidors de fusta o plàstic.  
 
f) Queda prohibida la venda directa de pa, carn, vísceres i despulles, peix i marisc 

sense condimentar. Queda prohibida la venda de gelats, aliments i begudes que no 
estiguin autoritzats per la Generalitat o per la Direcció General de Salut. Queda 
prohibida la venda d’articles de rebosteria, pastisseria i pa de pessic, que no 
vinguin envasats i etiquetats degudament. 

 
g)  Està prohibit que el comprador toqui les  mercaderies exposades.  
 
h)  Les parades que serveixen menjars, entrepans, acompanyaments, i begudes no 

embotellades de fàbrica, com són els Bars, Frankfurts, Xurreries i demés, hauran 
d’estar dotats de : 

 
1. Aigua potable: Tots els establiments abans esmenats hauran de disposar 

d’aigua corrent potable.  
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2. En cas de no poder connectar amb la xarxa d’abastament públic d’aigua, 
s’haurà de posseir un dipòsit que subministri aigua potable al taulell, pica de la 
cuina i serveis higiènics, si existissin. L’aigua del dipòsit procedirà d’una font de 
subministrament autoritzada per l’Ajuntament i, en tot moment, haurà de posseir 
com a mínim de 0.5 mg de clor lliure residual per litre d’aigua. 

 
3. Les aigües residuals produïdes per l’activitat produïdes per l’activitat anterior 

s’hauran de conduir al clavegueram públic. 
 

4. En cas de disposar de cuina, aquesta tindrà ventilació directa a l’exterior i la 
sortida de fums serà vertical i 0.5 m. per sobre del sostre. Disposarà almenys 
d’una pica per rentar els utensilis.  

 
 Els aliments susceptibles de fer-se malbé es conservaran imprescindiblement en 

cambres frigorífiques que els mantindran permanentment per sota de 4ºC. 
 
i)   El titular és el responsable de qualsevol incidència que pugui esdevenir de 

l’incompliment de les normes sanitàries que regulen la seva activitat.  

 

CAPÍTOL VIII 

 
FUNCIONAMENT DEL MERCAT DE LA FONT DELS CAPELLANS. 
 
Article 40 . Àmbit Territorial. 
 
El mercat de la Font dels Capellans es celebra en el perímetre fixat en el plànol annex 
número 1, integrat pel carrer de Frai Jacint Coma i Galí i un tram del carrer de 
Sabadell. 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar els canvis que consideri necessaris per 
motius d’interès públic, per canvis de circumstàncies i per incompliment de les 
disposicions establertes en aquesta Ordenança, en la legislació aplicable, sense que 
en cap cas, doni lloc a indemnització o compensació de cap mena. 
   
Article 41. Parades reservades. 
 
Dins de l’espai fixat en el plànol a què es refereix l’article anterior, es reserva un espai 
de 8 llocs de venda, amb unes mides màximes de 6 metres cadascun, per tal que 
siguin adjudicats pels serveis socials d’aquest Ajuntament.  
 
Els adjudicataris d’aquestes parades estaran subjectes al compliment de la normativa 
fixada en aquesta Ordenança. 
 
Article 42. Adjudicació de la targeta acreditativa. 
 
Les targetes acreditatives hauran de sol·licitar-se en el moment d’arribada al recinte del 
mercat, i en tot cas, s’hauran de recollir entre les 7 i  les 8.45 hores, en el lloc que sigui 
designat pels responsables del mercat. 
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A partir de les 9 del matí, els llocs fixes que no hagin estat coberts pels titulars 
corresponents, s’entendran lliures i a disposició dels comerciants inclosos en el torn 
rotatiu. 
 
Article 43. Devolució de la targeta. 
 
A partir de les 12 hores, es procedirà pels agents encarregats del mercat , a la recollida 
de les targetes acreditatives. 
   
Article 44. Torn rotatiu. 
 
Per l’ocupació dels llocs lliures que es produeixin per baixes circumstancials del dia, 
l’Ajuntament establirà un torn rotatiu entre els comerciants del torn d’espera, tal com 
s’indica a l’article 21. 
 
A aquests comerciants, els serà exigible la mateixa documentació que pels titulars fixes 
del mercat i a favor d’aquests s’expedirà igualment una targeta acreditativa que 
expressarà el torn que correspon (indicat amb lletra). 
 
L’ocupació dels llocs fixos per part dels comerciants del torn es realitzarà amb 
independència de la seva longitud podent-se subdividir a criteri dels agents encarregats 
de la vigilància del mercat. 
 
CAPÍTOL  IX 
 
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS. 
 

Article 45. Inspecció 
 
Als agents de la Policia Local encarregats de la vigilància i control del mercat, o en el 
seu defecte, personal municipal que tingui assignada aquesta tasca, els hi correspon 
vigilar i garantir el degut compliment per part dels titulars de les llicències, de tot allò 
que es disposa en aquesta Ordenança, i la resta de normativa que els sigui d’aplicació. 
 
En cas d’incompliment d’alguna de les prescripcions fixades, s’estendrà la 
corresponent acta que donarà lloc, si s’escau, a la tramitació del corresponent 
expedient administratiu sancionador. 
 
Els llocs estaran subjectes,  a més, als controls i a les inspeccions sanitàries, i de 
condicions de qualitat, quantitat i drets del consumidor que estiguin legalment 
establertes. 
 
Article 46. Infraccions. 
 
Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
a) Es consideren infraccions lleus: 
 

1. La venda practicada sense exhibir la targeta acreditativa  de manera ben visible 
i permanent en el lloc de venda. 
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2. La venda practicada sense indicar el preu dels productes. 
 
3. No complir l’horari establert. 
 
4. L’ocupació de més espai de l’autoritzat. 
 
5. Muntar i retirar les instal·lacions i mercaderies fora de l’horari fixat. 
 
6. La no neteja del lloc de venda i del seu entorn un cop finalitzat el mercat  i 

l’abocament de deixalles fora dels contenidors existents a la zona 
 
7. La no ocupació, un dia, de la parada sense causa justificada. 
 
Es consideren causes justificades les següents: 

 
- L’avaria “in itinere” del vehicle amb el qual es transporti la mercaderia o els 

responsables de la parada de forma que dificulti el desenvolupament normal 
de l’activitat comercial. 

- Per malaltia del titular de la parada, o dels seus ajudants. 
- Per qualsevol altre causa sempre que es comuniqui amb antelació als 

responsables del mercat. 
- Període de vacances. 

 

8. La no presència, a la parada, un dia ni del titular ni del seu suplent. 

9. La manca de pagament de les liquidacions tributàries dins del període voluntari, 
sense que s’hagi sol·licitat l’ajornament o fraccionament del mateix. 

10. Qualsevol altre infracció als preceptes d’aquesta Ordenança, o bé en 
disposicions legal i reglamentàries que incideixin supletòriament en la regulació 
d’aquesta Ordenança  sempre que no sigui classificada com a greu o molt greu. 

   
b) Es consideren infraccions greus: 

 
1. La venda de productes diferents als que consten a l’autorització municipal. 
2. Ocupar una parada diferent de l’autoritzada. 
3. No ocupar la parada, sense causa justificada, i sense comunicar-ho a 

l’Ajuntament , per un període de tres setmanes consecutives o  sis setmanes en 
el període de tres mesos. 

4. No mantenir les degudes condicions d’higiene i salubritat. 
5. Els altercats i baralles que produeixin escàndol dins el recinte del mercat. 
6. L’incompliment de les ordres dimanants dels responsables del mercat i de 

l’autoritat municipal. 
7. No disposar de la corresponent targeta de transport els que així ho precisin per 

desenvolupar la seva activitat. 
8. La reincidència de qualsevol infracció lleu en el període de sis mesos. 

 
c) Es consideren infraccions molt greus: 
 

1. La defraudació en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts, degudament 
justificada pels òrgans que correspongui. 
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2. El traspàs o cessió total o parcial de la parada, fora dels casos permesos. 
3. La no assistència al mercat sense causa justificada, durant un període de 9 

mercats consecutius o 12 en un període de sis mesos. 
4. La reincidència en dos o més infraccions greus dins un període d’un any. 

 
 Article 47. Sancions. 
 

a) Les infraccions a què fa referència aquesta Ordenança seran sancionades d’acord 
amb la següent graduació: 

 
1. Les infraccions lleus amb multes de fins a 150 €. 
2. Les infraccions greus amb multes de 151€ a 600€. 
3. Les infraccions molt greus:  retirada definitiva de la llicència municipal. 

 
b) Les infraccions lleus prescriuen en tres mesos, les greus en sis mesos i les molt 

greus en 1 any.   
 
Article 48. Graduació de les sancions. 
 
Dins del màxim autoritzat, la quantia de les multes es fixarà, a proposta de l’instructor 
de l’expedient, tenint en compte les circumstàncies del cas, els antecedents de 
l’infractor, la reincidència d’aquest i ajustant-se als criteris de proporcionalitat establerts 
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. 
Article 49. Procediment sancionador. 
 
Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Disposició Addicional Primera. 
 
Les normes contingudes en aquesta Ordenança seran d’aplicació a la venda no 
sedentària realitzada a les vies públiques de la ciutat de Manresa amb motiu de les 
Fires Tradicionals (Sant Andreu i l’Ascensió) i altres Diades i festes tradicionals, sense 
perjudici del que s’estableix a la seva regulació específica. 
 

Disposició Addicional Segona. 
 
Sense perjudici de les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança, la neteja i la 
recollida de residus s’haurà de subjectar a la resta de normativa que reguli aquests 
aspectes i específicament a la normativa municipal vigent en cada moment. 
 
 
Disposició Addicional Tercera. 
 
La creació de nous mercats es podrà aprovar per resolució de l’alcaldia, donant-se 
compte al Ple de la Corporació  i informació pública al taulell d’anuncis. L’activitat de 
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venda i les instal·lacions d’aquests nous mercats s’hauran de subjectar a les 
prescripcions contingudes en aquesta Ordenança. 
 
 

Disposició Derogatòria 

 
Queda derogada l’Ordenança Municipal reguladora de la Venda no sedentària 
aprovada el 29 de març de 1985. 
 
 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que tal com s'ha explicat en les comissions 
pertinents, l'ordenança fa referència a la venda no sedentària, per tant els mercats 
ambulants. De fet, té com a objecte ordenar, actualitzar i ampliar una ordenança que és 
de l'any 1985, la qual al llarg dels anys ha quedat desfasada.  
 
En  aquesta ordenança s'hi relaciona els mercats, el nombre de parades i les mides 
d'aquestes. Però, a la vegada, aquesta ordenança compleix amb una de les accions 
que el programa d'orientació d'equipaments comercials, és a dir, el POEC, ja 
plantejava i que proposava la supressió i la revisió de diferents mercats. 
 
En síntesi, hi ha un primer apartat que fa referència al mercat de la Font dels 
Capellans, en el qual es posen regulacions de caràcter administratiu, és a dir, com 
funcionaran els torns, quines són les mides de cadascuna de les parades, quins són 
els espais per ocupar, quins no es poden ocupar. 
 
El segon gran apartat fa referència als mercats agraris, sobre els quals, fins ara, hi 
havia un número il·limitat d'espais, en la present ordenança es concreta, tal com 
establia el POEC, que el mercat agrari es concentra els dissabtes a la plaça Major i a la 
Plaça Puigmercadal. També preveu un mercat entre setmana a la plaça Puigmercadal, 
a la Muralla del Carme i a la plaça Europa.  
 
L'ordenança també regula el mercat de la Flor, el qual va sorgir de la iniciativa dels 
mateixos veïns. Es regula els espais, els metros i el dia que es realitza, que és 
concretament el dijous. Per tant, tracta de mides, d'horaris i d'excepcionalitats.  
 
Finalment, l'ordenança  conté una disposició transitòria en la qual  s'expressa que en 
cas que sigui necessari crear  un nou mercat, tant de forma esporàdica com 
permanent, i per tal d'agilitar els tràmits, es puguin crear per decret d'Alcaldia, amb la 
informació que faci falta, però sempre donant compte al ple.  
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 8 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Guillaumet i 
Cornet 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. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FARGAS -

GARAU, SL, PER IMPORT DE 2.923,20  EUROS, PER AL DISSENY GRÀFIC 
DE L'EXPOSICIÓ "EXCURSIONISME A MANRESA". 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de Cultura,  de 6 de 
setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En motiu de l’exposició “L’Excursionisme a Manresa. 100 anys del Centre Excursionista 
de la Comarca del Bages” que es va dur a terme del 28 d’abril al 26 de juny de 2005 al 
Centre Cultural el Casino, l’Ajuntament de Manresa, a través del Museu Comarcal va 
encarregar a l’empresa FARGAS – GARAU SL (NIF B62395132) el disseny de la gràfica 
de l’exposició i el disseny del cartell, fulletó, banderola exterior, mopis i anuncis a premsa.  
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 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, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en 
matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació es 
relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   
EMPRESA CONCEPTE EUROS 
 
 
FARGAS – GARAU SL Disseny de la gràfica de l’exposició. 2.923,20 
NIF: B-62395132 Disseny exterior , mopis i anuncis a premsa 
  
TOTAL  ........................................................................... 2.923,20"
  
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1 GMCIV-EA, 8 GMCiU i 
1 GMPPC) i 2 abstencions de les senyores  Guillaumet i  Sensat 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. 
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5.1.2 CONVALIDAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA   PER 

A  LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA 
D'ACTIVITATS CULTURALS, SIGNAT A GIRONA EL 15 D'ABRIL DE 2005 I 
APROVAR  DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DEL CONSORCI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'Alcalde, regidor delegat de Cultura,  
de 9 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació reunit en sessió ordinària el dia 20 de desembre de 2004, va 
acordar aprovar la constitució del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals, 
aprovar-ne inicialment els estatuts i encomanar a l’Ajuntament d’Olot la realització de 
tots els tràmits pertinents per a la constitució del Consorci així com, específicament: 
 

- La realització del tràmit conjunt d’informació pública de l’aprovació inicial, 
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat. 

- Habilitar el Registre General de l’Ajuntament d’Olot per a la recepció dels escrits 
d’al·legacions, esmenes i reclamacions presentats en contra de l’aprovació 
inicial. 

- Informe i proposta de resolució de les al·legacions, esmenes i reclamacions 
presentats en contra de l’aprovació inicial. 

- Anunci conjunt d’aprovació definitiva i publicació a un sol efecte del text íntegre 
dels Estatuts. 

 
Els esmentats acords s’han sotmès a informació pública mitjançant inserció al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa sense que, segons consta a l’informe emès pel 
cap de l’Àrea dels Serveis a les Persones en data 18 de maig de 2005, s’hagi presentat 
cap reclamació o al·legació. 
 
Tanmateix, tal i com consta a l’expedient, l’Ajuntament d’Olot ha practicat el tràmit 
conjunt d’informació pública de l’aprovació inicial, mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el Butlletí oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, sense que tampoc no s’hagin formulat al·legacions. 
 
Per part de representants de 13 ajuntaments de Catalunya, més l’Ajuntament de 
Perpinyà, de l’Estat francès, es signà a la ciutat de Girona, el dia 15 d’abril de 2005, el 
conveni per a la constitució definitiva del Consorci, essent aquests 14 ajuntaments als 
que es consideraran municipis constituents. 
 
Atesa la participació, com a municipi fundador, de l’Ajuntament de Perpinyà, es fa 
necessari donar compliment a allò disposat en el Reial Decret 1317/1997, sobre 
comunicació prèvia a l’Administració General de l’Estat i publicació oficial dels convenis 
de cooperació transfronterera  de Comunitats Autònomes i entitats locals amb entitats 
territorials estrangeres.  
 

En aquest sentit, el Ministeri d’Administracions Públiques, en data 29 de juny de 2005, 
ha emès informe sobre l’esmentat conveni de cooperació i els Estatuts aprovats 
inicialment, del qual es desprenen una sèrie d’observacions de caràcter tècnic. 
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Per donar compliment a aquestes observacions, es procedeix a introduir, d’ofici, una 
sèrie de modificacions no substancials en el text dels Estatuts, i sotmetre’ls a aprovació 
definitiva pel Ple de l’Ajuntament. 
 
En virtut de l’article 313 del Decret 179/995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord dels ens locals per a 
crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, com també per 
aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les 
Persones en data 9 de setembre de 2005. 
 
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa a la Comissió 
Informativa dels Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta 
per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 

 
ACORDS 

 
“Primer.-  Convalidar el conveni de cooperació transfronterera per a la constitució del 
Consorci Transversal, xarxa d’activitats culturals, signat a Girona en data 15 d’abril de 
2005, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex a aquests acords. 
 
Segon.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, i notificar-lo a la 
Comissió franco-espanyola de cooperació transfronterera, d’acord amb els articles 2 de 
l’esmentat Reial Decret 1317/1997, d’1 d’agost i 11 del Tractat de Bayona de 1995 
signat entre el Regne d’Espanya i la República Francesa sobre cooperació 
transfronterera. 
 
Tercer.- Encomanar a l’Ajuntament d’Olot la realització del tràmit de  publicació al 
Butlletí Oficial de l’Estat, i notificació a la Comissió franco-espanyola de cooperació 
transfronterera. 
 
Quart.- Aprovar definitivament els Estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats 
culturals, introduint d’ofici, modificacions en el text aprovat inicialment en sessió 
plenària de 20 de desembre de 2004, que quedaran definitivament redactats en el 
següent sentit: 
 

Article 1 
 

Amb la denominació de Xarxa d’activitats culturals “CTXAC” es constitueix un 
consorci a l’empara del que preveu el Conveni Marc Europeu sobre cooperació 
transfronterera entre entitats territorials, el Tractat entre el Regne d’Espanya i la 
República Francesa sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials, 
subscrit a Bayona, 10 de març de 1995, l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les bases de Règim Local, amb el nou redactat efectuat per la 
Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i pel text refós 
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de la Llei municipal de règim local de Catalunya aprovada pel decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.  

 
Article 3.2 
 
El present consorci té caràcter local, per tant, el seu funcionament i actuació es 
regirà pels presents estatuts i per la normativa de règim local, i per la Llei 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions publiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
Article 4.2 
 
Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors i el caràcter rotatiu de la 
presidència, aquest domicili podrà variar establint-se sempre en algun dels 
municipis integrants de la xarxa, excepte el municipi de l’Estat francès, al que no 
pot estendre’s la rotació del domicili de la seu. El canvi de domicili serà prèviament 
acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els ens 
consorciats,   publicar-lo en el BOP i el DOGC i comunicar-ho a la Direcció 
General d’Administració local. 
 
Article 5 
 
La duració del Consorci serà  de 10 anys, a comptar de la data de la sessió 
constitutiva del Consell Directiu. 
 
Article 13.e 
 
El Gerent, en veu i sense vot, que n’exercirà de secretari 
 

Article 14.i 

 
Exercir accions judicials i administratives, amb caràcter ordinari. 
 

Article 17 

 
 
Els actes administratius que emanen del President, de la Comissió Permanent o 
del Gerent, no posen fi a la via administrativa i seran susceptibles de recurs  
d’alçada davant el Consell Directiu, d’acord amb les disposicions de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
Els actes del Consell Directiu posen fi a la via administrativa i s’hi podrà 
interposar, si s’escau, recurs contenciós administratiu. 
 
La jurisdicció competent per conèixer dels litigis sorgits de l’aplicació i 
funcionament del present Consorci es residenciaran davant dels Tribunals 
contencios-administratiu d’acord amb la distribució de competències efectuada 
per la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
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Article 22.4 
 
La responsabilitat de les parts consorciades per les actuacions derivades del 
consorci estaran dins el límit de la seva participació financera en el mateix. 
 
Article 24 
 
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del consorci serà el de la 
comptabilitat pública local. 

 
Anualment s’elaborarà un Balanç de situació i un Compte de resultat, que seran 
objecte d’auditoria externa independent. 
 
La contractació del consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les 
administracions públiques, i la prestació de serveis s’atendrà a la normativa 
reguladora dels serveis públics locals. 

 
Cinquè.- Publicar el text íntegre del Estatuts en el Butlletí oficial de la província  i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè.- Traslladar el present acord a la resta d’Ajuntaments fundadors del Consorci.   
 
Setè.- Facultar l’Alcalde de la Corporació per tal que pugui adoptar els actes i 
subscriure tots els documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.” 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1 GMCIV-EA, 8 GMCiU i 
1 GMPPC) i 2 abstencions de les senyores  Guillaumet i Sensat 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 D'EDUCACIÓ 
 
5.2.1 CEDIR L'ÚS GRATUÏTAMENT 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. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la   regidora d'Educació,  de 2 de setembre  
de 2005 que, transcrit, diu el següent: 

"Antecedents 

 
1. 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 
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equipament públic on impartir educació infantil de segon nivell el curs 2005-
2006. 

 
2. L’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial, en data 27 de juliol de 2005, va 

emetre informe descriptiu i gràfic del local objecte de cessió. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 4 d’agost de 2005 es va 

incoar procediment de cessió d’ús a favor del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, i es va obrir un termini d’informació pública de 20 
dies, per tal que els possibles interessats formulessin les reclamacions o 
al·legacions que estimessin pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, segons la redacció donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny.  

 
6. L’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al públic en 

aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des del dia 8 
d’agost al 1 de setembre de 2005, ambdós inclosos, previ anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província número 187 que correspon al dia 6 d’agost de 
2005, sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació. 

 

7. La TMG de Gestió Patrimonial de l’Ajuntament ha emès un informe en data 2 de 
setembre de 2005, en el qual considera que 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 

 
I. 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. 



 88

 
II.  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 
pel curs 2005-2006, l’Ajuntament de Manresa creu convenient cedir 
temporalment l’ús del local descrit a la part expositiva de la present resolució a 
la Generalitat de Catalunya, per tal que disposi d’uns equipaments públics on 
impartir aquests nivells. 

 
III.  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. 

 

IV. 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 
 

PRIMER. Cedir l’ús gratuïtament 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, 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. 

 
Les dades del local objecte de la cessió d’ús són les següents: 
 
§ Descripció. 

Local de 372.36 m2 de superfície, format per les dues entitats següents: 
q Local 1. És l’entitat 91 de la divisió horitzontal de l’edifici, correspon al 

local núm. 4, de 186.18 m2, situat a la planta primera, i al qual 
s’accedeix per una escala que arrenca des de la zona pavimentada que 
comunica els carrers Lluís Millet i Amadeu Vives. 

q Local 2. És l’entitat 92 de la divisió horitzontal de l’edifici, correspon al 
local núm. 5, de 186.18 m2, situat a la planta primera, i al qual 
s’accedeix per una escala que arrenca des de la zona pavimentada que 
comunica els carrers Lluís Millet i Amadeu Vives. 

En conjunt li correspon un coeficient de 2.086% de participació en la comunitat 
de l’edifici. 

 
§ Límits. 
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En el seu conjunt, a l’esquerra entrant amb l’entitat número 49, a la dreta entrant 
amb l’entitat número 99, al front i al fons amb la projecció vertical de la zona 
pavimentada exterior.   

 
§ Dades urbanístiques. 

Classificació: sòl urbà 
Qualificació: residencial en edificació aïllada - subzona 1.8b 

 
§ Títol. 

Correspon a l’Ajuntament de Manresa, en virtut de l’escriptura de compraventa 
atorgada davant el Notari de Manresa senyor Luis Baciero Ruiz, en data 22 de 
juny de 2005, amb el número 1.431 del seu protocol. 

 
§ Inscripció registral. 

La finca figura inscrita en el Registre de la Propietat número 1 de Manresa, amb 
les següents dades registrals: Tom 2126, Llibre 755 de Manresa, Folis 73 i 76 
respectivament, Finques 24.031 i 24.033 respectivament per a cada una de les 
entitats. 

 
§ Referència cadastral. 

Forma part de l’edifici de R.C. 3218007. 
 
§ Càrregues. 

Sense càrregues. 
 

§ Qualificació jurídica. 
Bé patrimonial. Li correspondrà la fitxa 3.1.145. 

 
§ Valoració. 

Valor del sòl      74.472      €  (372.36m2t x 200€/m2s/m2t) 
Valor de la construcció   136.730,59 €  (372.36m2 x 540€/m2 x 0.68) 

 Valor total               211.202,59 € 
 
S’adjunta plànol d’ubicació de l’immoble. 
 
SEGON. Fixar les següents característiques de la cessió d’ús aprovada en el punt 
anterior d’aquest acord: 
 
§ Finalitat. Pal·liar la manca de places escolars a la ciutat de Manresa i oferir un 

equipament públic on impartir educació infantil de segon nivell durant el curs 
2005-2006. 

 
§ Termini. Curs escolar 2005-2006, segons el calendari oficial aprovat pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
§ Titularitat i reversió de l’immoble. La titularitat dominical del local objecte de 

cessió d’ús correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà 
en tot moment el dret de reversió del bé cedit en extingir-se la present cessió o 
bé en cas que el cessionari incompleixi qualsevol de les regles que regulen la 
cessió d’ús. La reversió es produirà amb l’accessió de totes les millores 
introduïdes a l’immoble durant el període de cessió. 
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§ Dependència. Inexistència de relació de dependència entre l’ens cedent i l’ens 

cessionari, als efectes previstos a l’article 121 de la Llei Orgànica 10/1995, de 
23 de  novembre, del Codi Penal. 

 
TERCER. Facultar a l’alcalde president per a la signatura de tots els documents públics 
o privats que resultin necessaris per a l’execució del present acord." 
 
La senyora Mestres i Angla diu que el dictamen tracta de l'ús d'un local que és ben 
conegut pels membres de la Corporació, és a dir, els locals situats a la Parada, els 
quals antigament havien estat utilitzats com a parvulari d'una escola concertada i que 
actualment s'hi ubiquen provisionalment el parvulari de la nova escola pública de la 
Parada.  
 
Aquests locals es van comprar en el seu moment per donar resposta a les necessitats 
de creixement de la població escolar de la zona nord de la ciutat, i per després poder-
los utilitzar per altres usos socials per una zona que ho necessita. Evidentment, 
aquesta provisionalitat és en espera de la construcció de la nova escola; una escola 
que està prevista per al curs vinent 2006-2007 tal com ja s'ha pronunciat i confirmat la 
Generalitat. Per aquests motius s'ha limitat la cessió a l'actual curs escolar. 
 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor 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. 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
5.3.1 DECLARAR LA CADUCITAT DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL SEU 
ABANDONAMENT, I DECLARAR-NE LA REVERSIÓ A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut,  de 5 de setembre  
de 2005 que, transcrit, diu el següent: 

"Atès que per Resolucions del regidor delegat de Salut s’han incoat diversos 
expedients per declarar abandonades determinades sepultures del Cementiri 
municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb l’article 38 b) del 
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de l’Ajuntament de 
Manresa (RCM). 

Atès que els expedients han estat exposats al públic, i no s’ha presentat cap tipus de 
reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, circumstància 
que s’acredita degudament als expedients. 
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Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les  sepultures abandonades 
existents al Cementiri municipal,  per tal de poder incrementar l’oferta per cobrir les 
necessitats que es produeixen amb motiu d’enterraments a la nostra ciutat. 

Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per declarar la caducitat de les 
concessions de dret funerari, la qual cosa comporta la reversió automàtica d’aquests 
drets a l’Ajuntament, per l’aplicació del que disposa l’article 41.2. 

Atès que l’article 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà 
concedir nous drets a favor de tercers, sobre els nínxols  que continguin restes 
d’inhumacions anteriors, fins que s’hagin traslladat les despulles mortals,  o cap a una 
altra sepultura, o cap a la fossa comuna. 

Vist l’informe emès pel cap de la Secció Jurídicoadministrativa dels Serveis a les 
Persones amb data 05/09/2005.   

El regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents :  

ACORDS 

Primer.- Declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que consten a l’annex-
1 com a conseqüència del seu abandonament, desprès d’haver-se instruït els 
expedients administratius que s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b 
del Reglament del Cementiri municipal i policia  sanitario-mortuòria. 

Segon.- Declarar la reversió a favor de  l’Ajuntament de Manresa de les sepultures 
que són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior. 

Tercer.- Ordenar el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures a la fossa 
comuna. 

 
ANNEX – 1, Relació de nínxols del Dictamen de 5 de setembre de 2005 que es 
proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació 
 

Titular: Nom i Cognoms 

 
Data d’adquisició 

sepultura Nom/s del/s difunt/s (data 
d’inhumació)  

 

Ref. expedient 
Sepultura: num i 

secció 
(codi)  

Domicili 

 
Data darrer servei 

d’inhumació Inscripció que consta a la làpida 

TOMAS RAMON SANROMA 06-09- 1937 TECLA URTET SOLE(07-08- 1930) 

SRE/2004000038 
330  

St. Fruitós, B 
(10650330) 

AV DIAGONAL, 469 
08006 BARCELONA 07-08- 1930 

 
(cap inscripció)  

PERE PERALTA ROIG 05-05- 1937 TERESA BALLVE UBACH(05-05-1937) 

SRE/2004000037 
310  

St. Fruitós, B 
(10650310) 

C CAPUTXINS, 27 
08241 MANRESA 05-05- 1937 

 
(cap inscripció)  

JOSEFA VILALTA VENDRELL, VDA 
CUBERAS 20-06- 1934 

FRANCISCO TORRENTS GUARDIA 
(27-07-1970)  

SRE/2004000035 
219  

St. Fruitós, B 
(10650219) 

C de PUIGTERRÀ DE BAIX 21 
08241 MANRESA 27-07- 1970 

 
Josefa ... Vda. Cuberas  
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CONCEPCIO GUSI MART 24-03- 1934 CARME MERLI ROQUETA (10-03-1934)  

SRE/2004000034 
190  

St. Fruitós, B 
(10650190) 

C CORTES, 294,6,2 
08018 BARCELONA 

10-03- 1934 
 

(cap inscripció)  

MARIAN TRULLAS COLOM 25-08- 1933 
MARIAN TRULLAS COLOM (17-07-

1938), DOLORES ELIAS SABORIT(29-
01-1949)  

SRE/2004000033 
149  

St. Fruitós, B 
(10650149) 

C de l'ERA D'ESQUERRA 4 
08242 MANRESA 

29-01- 1949 
 

PROPIEDAD DE MARIANO TRULLAS Y 
FAMILIA  

ANTONI MAS TEIXIDO 12-04- 1932 VICENTE MAS (12-04-1932)  

SRE/2004000031 
70  

St. Fruitós, B 
(10650070) 

CR CARDONA, 76,1 
08242 MANRESA 12-04- 1932 

 
...Mas Pujol  

MATILDE VICENTE PUJOL 15-07- 1937 MERCE PUJOL SERRA (15-07-1937)  

SRE/2004000022 
287  

St. Fruitós, B 
(10640287) 

C GUIMERA, 71, 1 
MANRESA 15-07- 1937 

 
MERCEDES PUJOL, VDA. DE 

VICENTE  

JOSEP PRAT PIERA 11-05- 1933 (no hi consten)  

SRE/2004000018 
127  

St. Fruitós, B 
(10640127) 

C URGELL, 9, 1 
08241 MANRESA --/--/---- 

 
FAMILIA DE J.PRAT PIERA  

JOSEP MILA TUDO 19-12- 1932 JOSEFA PRUNES (19-12-1932)  

SRE/2004000016 
7  

St. Fruitós, B 
(10640007) 

CR SANTPEDOR, 100 
08242 MANRESA 19-12- 1932  

(cap inscripció)  

TERESA LLIMOS GRACIA 26-07- 1936 
MIQUEL BADIA CINCA (21-07- 1936), 
SALVADOR BADIA LLIMOS (05-04-

1945)  
SRE/2003000101 

222  
St. Fruitós, B 

(10610222) 
CR SANTPEDOR, 92 

08242 MANRESA 05-04- 1945 
 

(cap inscripció)  

DOLORS SALA ROCA 20-11- 1934 
LLUISA SALA CASAS (20- 05-1936), 

JOSEP GUITART CASAS (03-12-1938), 
MARIA CASAS SALA (06-12-1938) 

SRE/2003000097 
25  

St. Fruitós, A 
(10550025) 

C del REMEI DE DALT 16- 18 
08241 MANRESA 06-12- 1938 

 
PROPIETAT DE FAMILIA CASAS  

 

     

DOLORS MITJANS MIRALLES (vda 
BERGADA) 01-12- 1934 

DOLORES MITJANS MIRALLES (25-01-
1943)  

SRE/2003000092 
7  

St. Fruitós, A 
(10520007) 

C HOSPITAL, 9 
GUIMERA (LLEIDA) 25-01- 1943 

 
RAIMUNDA CLOTET GENESCA, 

AMALIA CANALS CLOTET, ANTONI 
BERGADA BOLEDA (02/06/1933), 
DOLORES MITJANS MIRALLES 

(25/01/1943)  

ISIDRE TURU JULIA 01-11- 1931 RAMON SOLE (14-10-1939)  

SRE/2003000088 
210  

St. Fruitós, s/l 
(10450210) 

C SANT LLORENÇ, ? 
TERRASSA 01-11- 1931 

 
(cap inscripcio)  

JOAN SALA FERRER 21-07- 1926 

GASPAR SOLER PUJOL (21-07-1932), 
MARIA SALA SOLER (21-07-1936), 

MARCELINO SOLER PLAYA (18-09-
1942)  SRE/2003000087 

205  
St. Fruitós, s/l 

(10450205) 
P DEL RIU, ? 
MANRESA 18-09- 1942 

 
JOAN SALA FERRER Y FAMILIA  
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ROSEND SANCHEZ FERRER 14-12- 1931 (no hi consten)  

SRE/2003000086 
170  

St. Fruitós, s/l 
(10450170) 

(no es coneix)   
 

MARINA BARTROLI VILADES  

JULI LOBO ECHEMENDIA 13-01- 1926 (no hi consten)  

SRE/2003000084 
140  

St. Fruitós, s/l 
(10450140) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

PROPIETAT DE JULIO LOBO  

CARME SERRA MAS i germans 01-01- 1905 (no hi consten)  

SRE/2003000080 
5  

St. Fruitós, s/l 
(10450005) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

CARME SERRA Y FAMILIA  

DOLORS FAIDELLA BERTRAN 17-01- 1926 (no hi consten)  

SRE/2003000072 
94  

St. Fruitós, s/l 
(10440094) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

(cap inscripció)  

ANTONIA VILA de GARCIA 01-01- 1905 

IGNACIO MUNCUNILL (25-01-1916), 
ANTONIA SOLER (26-03-

1914),FRANCISCA GARCIA (01-06-
1918), TERESA SOLER PRUNES 

(30.07.1919), FRANCISCO SOLER 
VALLS (11-12-1941)  

SRE/2003000070 
9  

St. Fruitós, s/l 
(10440009) 

C CLARET, 208 
08025 BARCELONA 

11-12- 1941 
 

ANTONIA VILA Y FAMILIA  

ENRIC GOMEZ RAMOS 20-04- 1928 
MARCEL GOMEZ RODRIGUEZ (24-08-
1932) , FRANCESC BASEDA BORRAS 

(24-08-1934)  
SRE/2003000069 

338  
St. Fruitós, s/l 

(10430338) 
'CAFE ESPAÑOL'  

08360 CANET DE MAR  
24-08- 1934 

 
LLOC DE REPOS D'ENRIC GOMEZ I 

ELS SEUS  

DOLORS MARCH LLUSSA 07-03- 1927 
JOSE VINTRO SOLDEVILA (06-03-

1927), DOLORES MARCH LLUSA (05-
04-1928)  

C CONSELL, 28 
08530 GARRIGA, LA 

05-04- 1928 
 

SEPULTURA DE ... VINTRO  

SRE/2003000067 
268  

St. Fruitós, s/l 
(10430268) 

   

ISABEL AZNAR CIPRES 01-01- 1905 (no hi consten)  

SRE/2003000061 
18  

St. Fruitós, s/l 
(10430018) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

DOMINGO CASTILLO  

MARIA BUTXACA SABRAQUEDA 11-07- 1927 

JOSEFA TORRES (11-07-1927), 
LLORENÇ TARRES (30-10-1933), 

MARCELINO TARRES CARRIO (31- 12-
1942), JOSE ROGER ROC (03-12-

1940), MARIA BUCHACA 
SALAUQUEDA (25-01-1944) SRE/2003000059 

307  
St. Fruitós, s/l 

(10420307) 

PL HOSPITAL, 10 
08241 MANRESA 25-01- 1944 

 
JOSEP ROGÉ Y FAMILIA  

LLUIS LLOP CASASES 06-02- 1925 
M. LUISA LLOP NICOLAU (16-09-1926), 

M. CARMEN LLOP NICOLAU (11-09-
1927)  

SRE/2003000058 
227  

St. Fruitós, s/l 
(10420227) 

C RONDA SANT ANTONI, 26 
08001 BARCELONA 11-09- 1927 

 
(sense làpida)  

JOSEP, EUSEBI, IGNASI I ROSER 
RIERA SALA 27-06- 1932 RAIMUNDA RIERA BALET (13-03-1933)  

SRE/2003000057 
187  

St. Fruitós, s/l 
(10420187) 

C NOU, 6 
08241 MANRESA 13-03- 1933 

 
SEPULTURA DE LES GERMANES 
RAMONA I CARME RIERA BALET  
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ALFONSO POBLET ROGUER 16-12- 1925 (no hi consten)  

SRE/2003000056 
147  

St. Fruitós, s/l 
(10420147) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

(no es llegeix)  

ESTEVE TORRUELLA PARERA 01-01- 1925 ROSARIO SALA (07-09-1928) 

SRE/2003000055 
72  

St. Fruitós, s/l 
(10420072) 

(no es coneix)  07-09- 1928 
 

PROPIETAT PADROS PARERA  

SALVADOR CLERCH JUANDO 20-06- 1908 (no hi consten)  

SRE/2003000054 
37  

St. Fruitós, s/l 
(10420037) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

PEDRO CLERCH CASALS, falleció el 
dia 06/10/1908  

REMIGI APARICIO MANZANO 01-01- 1905 (no hi consten)  

SRE/2003000053 
2  

St. Fruitós, s/l 
(10420002) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

FAMILIA APARICIO  

PERE VILALTA MALLOFRE 20-02- 1905 (no hi consten)  

SRE/2003000041 
1.607  

St. Maurici 
(10161607) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

(no en te de làpida)  

BONAVENTURA CADIRAT SAURI 01-10- 1892 

BUENAVENTURA CADIRAT SAURI (28-
01-1906), ANA BOIXEDA BOIXEDA( --/--
/----), CARMEN CADIRAT BOIXEDA ( --/-
-/----), PLACIDO CADIRAT BOIXEDA ( --

/--/---- ) SRE/2003000035 
1.497  

St. Maurici 
(10151497) 

P. SANT GERVASI, 95 
08022 BARCELONA 28-01- 1906 

 
PROPIETAT DE BUENAVENTURA 

CADIRAT Y FAMILIA  

ROSA CASAS GUITART 08-02- 1887 ROSA CASAS GUITART (06-04-1936) 

(no es coneix)  06-04- 1936 
 

PROPIETAT DE ROSA CASAS Y 
GUITART  

SRE/2003000032 
1.222  

St. Maurici 
(10151222) 

   

VALERI SANCHEZ REYES 12-05- 1873 (no hi consten)  

SRE/2003000029 
561  

St. Maurici 
(10150561) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

... QUILEZ DE LA HOZ, regimiento de 
dragones +04/05/1873  

AMELIA MATEU MAS 01-01- 1898 

FLORENCIO ROCAMORA ARDEROL 
(03-01-1897), ANGELES ROCAMORA 
M.(27-08-1915), MARIA ROCAMORA 
(25-07-1920), JOSE ROCAMORA (21-

08-1921)  SRE/2003000028 
1.640  

St. Maurici 
(10141640) 

(no es coneix)  21-08- 1921 
 

PROPIEDAD DE LA FAMILIA 
ROCAMORA  

ANTONI FITE BADIA - AMELIA LOPEZ 
PAMIES 06-12- 1892 (no hi consten)  

SRE/2003000027 
1.567  

St. Maurici 
(10141567) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

PROPIEDAD DE FCO. A.R. 1894  

MARIA VICHS 10-04- 1895 (no hi consten)  

SRE/2003000022 
655  

St. Maurici 
(10140655) 

(no es coneix)  --/--/---- 
 

(cap inscripció)  
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JOAQUIN (O JAIME) GRAELLS MATEO 19-08- 1941 

JULIO ANICETO GRAELLS (23-09-
1941), CANDIDO BALCELLS 

ROSELLO(26-10-1948), JOSEFA 
SOLER TORRAS (20-03-1971)  SRE/2003000016 

269  
St. Maurici 
(10130269) 

C VILADOMAT, 111,2,1 
08015 BARCELONA 

20-03- 1971 
 

ANICET GRAELLS Y FAMILIA  

PAU ESPINALT (prever) 04-01- 1882 (no hi consten)  

SRE/2003000012 
1.227  

St. Maurici 
(10121227)  --/--/---- 

 
PROPIEDAD DE FERNANDO ESPINAL 

Y TERESA MONCUNILL  

 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMCIV-EA, 7 GMCiU i 
1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Martínez i 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 PER A POLÍTIQUES DE LA DONA I 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
6.1.1 MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la  regidora delegada de Polítiques de la 
Dona i Participació Ciutadana,  de 12 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el 
següent: 

"Per acord de Ple de la Corporació de data 17 de març de 1997, es va crear el Consell 
Municipal de la Dona, format per diferents representants d’entitats ciutadanes i 
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector, amb la finalitat de recollir les 
inquietuds dels ciutadans respecte a la igualtat de gèneres, facilitant el debat i 
l’elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables. 

 
Per al desenvolupament del seu treball, els consells municipals han de tenir un caràcter 
permeable a la incorporació de nous membres que compleixin les previsions de l’actual 
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa. 
 
En aquest sentit, consten a l’expedient les diferents modificacions en la seva 
composició, havent-se aprovat la relació nominal de membres corporatius com a 
representants d'aquest Ajuntament per acord de Ple de data 27 de juny de 2003. 
 
Vistes les instàncies presentades per les persones físiques i jurídiques interessades, 
les quals consten a l’expedient, complint els requisits subjectius previstos a l’article 25 
de l’esmentat Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Vist que, en virtut de l’establert a l’article 26.3, l’acord del Ple de la Corporació relatiu a 
la creació dels consells sectorials especificarà els membres que l’integren, havent-se 
d’adoptar per majoria absoluta dels seus membres. 
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Article 114 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, en virtut del requerirà del vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació l’acord de creació i 
regulació dels òrgans complementaris, entre els que es troben els òrgans de Participació 
Ciutadana en virtut de l’article 48 d’aquest Decret Legislatiu. 
 
Article 173 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització i Funcionament en virtut del qual requeriran d’informe preceptiu del 
Secretari els acords que tractin assumptes pels quals es requereixi una majoria especial. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les 
Persones en data 12 de desembre de 2005. 
 
Per tot això, la Regidora delegada de Polítiques de la Dona i Participació Ciutadana, 
proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania que dictamini 
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els 
següents: 
 

ACORDS 
 

“PRIMER.- Incloure al Consell Municipal de la Dona, com a membres de ple dret i en la 
condició de vocals, un representant de les següents entitats: 

 
- Associació de Veïns de la Carretera Santpedor 
- Associació de Veïns  Barri Escodines 
- Associació de Veïns els Comdals 
- Associació de Veïns Poble Nou 

 
SEGON.- Incloure, com a membre de Ple dret i en la condició de vocal, a la persona 
física de reconeguda vàlua en el sector de la dona i a favor de la igualtat de gèneres: 
 

- Sra. Carme Gracia Sans (NIF 37.413.417F) 
 
TERCER.- Aprovar la nova composició del Consell Municipal de la Dona de 
l’Ajuntament de Manresa que estarà integrat de la forma que segueix: 
 
 

President/a:           
El/la Regidor/a delegat/da de Polítiques de la dona 

 
Sots-President:    

Un membre de l’equip de govern 
 
Vocals:          

Un    representant   de  cada   grup municipal representat al Ple de l’Ajuntament 
 

 
Un representat de cadascuna de les següents entitats: 

 
- Associació de Vídues de Manresa 
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- Centres de Cultura Popular 
- Federació d'associacions de veïns de Manresa 
- Càrites Interparroquial de Manresa 
- Associació de veïns de Cots-Guix-Pujada Roja 
- Associació de veïns Font dels Capellans 
- Associació de veïns Barriada Saldes -Plaça Catalunya 
- Associació de veïns de Valldaura 
- Associació de veïns del Barri Antic 
- Associació El Nord de la Dona 
- Associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de 

mama   “L’Olivera” 
- Unió General de Treballadors del Bages (UGT) 
- Associació de Veïns Sagrada Família 
- Associació de Veïns de la Carretera Santpedor 
- Associació de Veïns Barri Escodines 
- Associació de Veïns els Comdals 
- Associació de Veïns Poble Nou 
 

 
Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la dona i 
a favor de la igualtat de gèneres, designades pel Ple de la 
Corporació Municipal, i que són les següents: 

 
- Sra. Agnès Torras Casas (DNI 39.290.518) 
- Sra. Montserrat Margarit Castells (DNI 39.277.111) 
- Sra. Dolors Esquius Grandón (DNI 39.352.580) 
- Sra. M. Francesca Lacroix Buisson (DNI 39.302.125) 
- Sra. Josefina Ribot i Resines (DNI 39.303.993) 
- Sra. Carme Gracia Sans (DNI 37.413.417) 

 
Secretari:  

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense 
vot. 

 

QUART.- Comunicar els presents acords al Consell Municipal de la Dona, així com a 
aquells que tenen la consideració d’interessat en relació als acords Primer i Segon dels 
presents.” 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMCIV-EA, 7 GMCiU i 
1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Martínez i 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. 
 
 
6.1.2 APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA A LA XARXA 

LOCAL PELS NOUS USOS DEL TEMPS, PROMOGUDA PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
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El secretari dóna compte del dictamen de la  regidora delegada de Polítiques de la 
Dona i Participació Ciutadana,  de 12 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Aprofundint en la línia de treball en xarxa com a mecanisme de col·laboració, de millora 
de la democràcia local i d’universalització dels serveis, el 30 de juny de 2005 el Ple de la 
Diputació de Barcelona va aprovar la creació de la Xarxa Local pels Nous Usos del 
Temps, amb la finalitat de donar suport als governs locals que treballin per millorar els 
usos del temps a la ciutat. 
 
Tal i com s’exposa al document de Presentació de la Xarxa, aquesta es defineix com un 
espai de debat, intercanvi i cooperació entre els ajuntaments de la província de Barcelona 
decidits a abordar la nova realitat social. 
 
L’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’incidir, de forma concertada amb els diferents 
agents locals públics i privats, en la regulació dels usos del temps a la ciutat, per ajudar a 
la conciliació entre la vida familiar i la vida laboral, així com també per millorar la 
convivència ciutadana. En aquest sentit, la Xarxa Local pels Nous Usos del Temps  pot 
oferir un suport útil per a l’acció local. 
 
Vist l’informe emès en data 12 de setembre de 2005 pel Cap de la Secció Jurídico 
administrativa dels Serveis a les Persones, mitjançant el qual es consideren adequats a 
dret els acords que es porten a aprovació, així com el procediment seguit a tal efecte. 
 
Per tot això, la Regidora delegada de Polítiques de la Dona i Participació Ciutadana, 
proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania que dictamini 
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els 
següents: 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa Local pels Nous 
Usos del Temps promoguda per la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Aprovar el Programa de funcionament i activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
pels Nous Usos del Temps que s’adjunta com a annex als presents acords. 
 
TERCER.-  Donar trasllat d’aquests acords a la Diputació de Barcelona pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
La senyora Sensat i Borràs diu que el dictamen que es porta a votació i consideració 
del Ple respon a una proposta que fa, des de la Diputació de Barcelona, l'Àrea de 
Ciutadania referida a la xarxa dels usos del temps. En la mesura que l'Ajuntament, en 
el Pla d'Actuació Municipal i en l'apartat de les polítiques dirigides a la dona, en el seu 
objectiu quart, hi consta un punt que pretén començar a desenvolupar la "Llei dels 
Temps" i sobre la que es té la intenció de començar a treballar a partir del 2006 per tal 
de poder desenvolupar una experiència pilot. No es pot preveure el grau de concreció 
que podrà assolir el desenvolupament de l'objectiu esmentat, però per altra banda, la 
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creació de la xarxa a la que s'està fent referència ofereix la possibilitat de trobar un 
espai d'intercanvi d'experiències.  
 
L'objectiu principal d'aquesta xarxa seria la reflexió de què en el dia a dia de les ciutats 
i dels municipis, el valor més preuat és el temps propi. És a dir, els ciutadans 
necessiten el temps per a desenvolupar-se com a persones, el temps que es dedica a 
l'àmbit productiu, a treballar, i tot el temps que es dedica a aquelles activitats cap a les 
altres persones. I en aquest itinerari de tants temps, les dones majoritàriament encara 
tenen una responsabilitat molt important, la qual cosa fa que moltes vegades l'exercici i 
el dret a l'exercici d'aquest temps és molt més difícil i complex, i inclús a vegades 
contradictori. És per això que des de les administracions s'intenta obrir espais de 
reflexió entre agents privats i/o públics de coses que poden ser òbvies però molt difícils 
de posar en pràctica, tals com solucionar els problemes que es generen a l'estiu quan 
tots els comerços tanquen durant  els mateixos dies i es deixa punts importants de la 
ciutat on no es pot anar a comprar, amb la dificultat que això pot suposar per a molts 
col·lectius, o pel que fa a l'administració pública en quins horaris s'hauria d'oferir els 
serveis públics per tal que poguessin ser utilitzats de manera adequada i eficient per 
part dels ciutadans. 
 
En definitiva, l'organització del temps és objecte de l'atenció de l'administració amb el 
propòsit d'aconseguir un exercici més lliure del dia a dia de les persones. I amb aquest 
fi es proposa l'adhesió a aquesta xarxa per tal de poder contrastar  si altres municipis, a 
dia d'avui, tenen aquesta idea molt més madura del que la té l'Ajuntament de Manresa.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor 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. 
 
 

7. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  

7.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens compresos en els punts 7.1.1 a 
7.1.9 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per assentiment 
dels presents. 

 

7.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 
DEL  95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES . 
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El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 12 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 1 
de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
“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: COMUNITAT DE  PROPIETARIS DEL  C. AMIGANT NÚM. 2  
representat/ada per GALLAGUET PLANS SEBASTIA 
Expedient: ICB/2005000073 (OBM/2005000121) 
Descripció obres: Renovació de façana i coberta al C/. Amigant, 2  
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. 
  
Sol·licitant: CAMINALS TORRA MANUEL  representat/ada per CASASAYAS 
RIVERA SONIA 
Expedient: ICB/2005000080 (COM/2005000333) 
Descripció obres: Neteja de local, reforma de 2 banys i retirada altell de fusta a 
la Muralla del Carme, 11-baixos  
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.  
 
Sol·licitant: BADIA MANUBENS I ALTRE ALBERT   
Expedient: ICB/2005000081 (COM/2005000336) 
Descripció obres: Reforma cuina i canvi rajoles a la Plaça Major, 3-3r.  
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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.  
 
Sol·licitant: TEX FACTEN, SL  representat/ada per JARQUE CLAVERIA JUAN 
Expedient: ICB/2005000096 (OBM/2005000142) 
Descripció obres: Substitució de tres bigues d'un sostre i reconstrucció del terrat 
afectat al C/. Tahonas, 1-3er.  
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.  

 
Sol·licitant: ARS RIAL M.JJ.CB  representat/ada per ARS RIAL MONTSERRAT 
Expedient: ICB/2005000086 (COM/2005000356) 
Descripció obres: Reparació de parts de lloses de balcons al C/ Nou, 18  
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. 
 
Sol·licitant: FERNANDEZ BLANCO M.DEL CARMEN   
Expedient: ICB/2005000092 (OBM/2005000153) 
Descripció obres: Substitució teulada al C/. Remei de Dalt, 38-2n.  
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.  
 
Sol·licitant: COMALLONGA MUNCUNILL ENRIC  representat/ada per RUIZ 
LOPEZ GLORIA 
Expedient: ICB/2005000105 (COM/2005000406) 
Descripció obres: Modificació rampa entrada i col·locació mampara de vidre a la 
Muralla del Carme, 6  
 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.  
 
Sol·licitant: DELGADO MORENO M.MONTSERRAT   
Expedient: ICB/2005000098 (COM/2005000426) 
Descripció obres: Condicionar cuina i bany al C/. Joc de la Pilota, 2-2n.  
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." 
 
 

7.1.2 ESTIMAR UNA SOL·LICITUD 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 president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva 
d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  



 102

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 i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal 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: GOLSA COTS ANA MARIA representat/ada per RIBERA TARDA 
M.MONTSERRAT 
Expedient: ICB/2005000079 (COM/2005000335) 
Descripció obres: Arreglar un balcó i repassar voladís al C/. Mn. Jacint 
Verdaguer, 28 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIATARIS DEL  C. ZAMENHOF, 14 
representat/ada per EXPOSITO BESSA LUIS 
Expedient: ICB/2005000083 (COM/2005000339) 
Descripció obres: Reparació de façana al C/. Dr. Zamenhof, 14 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ESTABLIMENTS MESTRA SL representat/ada per SANCHEZ 
PULIDO DIEGO 
Expedient: ICB/2005000082 (COM/2005000328) 
Descripció obres: Canviar rètol, panalat de fusta façana, substitució graó al C/. 
Sant Joan Bta. de la Salle, 32 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ SANT CRISTÒFOL, 4 
representat/ada per MORERA PARERA RAMON 
Expedient: ICB/2005000102 (COM/2005000342) 
Descripció obres: Pintar façana de l'edifici al C/. Sant Cristòfol, 4 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MAS PIÑOL MIGUEL 
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Expedient: ICB/2005000088 (COM/2005000354) 
Descripció obres: Arreglar la façana, estucar, picar, posar sòcol, canviar porta i 
finestra a l'edifici del C/ Frai Jacint Coma i Galí, 26 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA CTRA. DE CARDONA, 69 
representat per ESTEBAN PLATA VICTOR 
Expedient: ICB/2005000100 (COM/2005000379) 
Descripció obres: Pintar la façana al la Cra. Cardona, 69 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: DAVID CASAMITJANA Y M.C. RIBERA, CB representat/ada per 
GRANADOS PARES TONI 
Expedient: ICB/2005000107 (COM/2005000395) 
Descripció obres: Restauració de façana al Passeig de Pere III. 53 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, 
20 representat per SERRA CASALS VERONICA 
Expedient: ICB/2005000104 (COM/2005000400) 
Descripció obres: Reparació façana principal al C/. Àngel Guimerà, 20 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: PADILLA VALERO ANTONIO 
Expedient: ICB/2005000097 (COM/2005000429) 
Descripció obres: Rehabilitar façana al Passatge Burés, 19 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 
 

7.1.3 ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER AMPANS (CANONGE 
MUNTANYÀ, 2, BAIXOS), I CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50% DE 
LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
"En relació a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat  la 
sol·licitud que es relaciona més endavant. 
   
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte.  
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Pel Cap de l’Àrea dels serveis a la Persona s’ha informat favorablement la sol·licitud, 
per reunir els requisits establerts a l’apartat 4 esmentat: 
 

− Aquestes obres impliquen la neteja i adequació del local situat al Passatge 
Canonge Muntanyà, núm. 2 baixos de Manresa per a ésser destinat un Centre 
Ocupacional per a persones amb disminució psíquica, centre en el que es 
prestarà una atenció global a les persones disminuïdes i pot resultar en una 
millora social important per a les persones afectades d’una disminució psíquica 
que no poden desenvolupar activitats laborals de caire productiu i que 
necessiten suport en el seu desenvolupament personal. 

 

− La millora social que comporta per a la ciutat la construcció d’un centre 
ocupacional per a persones amb disminució psíquica es valora molt 
positivament la realització de les obres de neteja i adequació del local situat al 
Passatge Canonge Muntanyà núm. 2 bxos. que permetran a les persones amb 
disminució psíquica disposar d’un suport i atenció personalitzada per al seu 
desenvolupament personal, motiu pel que es considera que les esmentades 
obres reuneixen els requisits establerts a l’apartat 4 de l’article 4-bis de 
l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es proposa la concessió de la 
bonificació de 50% de la quota de l’impost per a la realització de les obres de 
construcció d’un centre ocupacional per a persones amb disminució psíquica  
situat al Passatge Canonge Muntanyà núm. 2 bxos. de Manresa, 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 de la Cap de secció de Gestió Tributària. 
  
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 

 

“Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 

 
Sol·licitant: ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS - 
AMPANS representada pel Sr.  JAUME ESPINAL FARRE  
Expedient: ICB/2005000084 (COM/2005000352) 
Descripció obres: Obra destinada a centre ocupacional per a persones amb 
disminució psíquica al Pge. Canonge i Muntanyà, 2 BX 
Benefici fiscal concedit: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 4 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
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7.1.4 ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA- DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ (IES LACETÀNIA), I 
CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat  la 
sol·licitud que es relaciona més endavant. 
   
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte.  
 
Pel Cap de l’Àrea dels Serveis a la Persona s’ha informat favorablement la sol·licitud, 
per reunir els requisits establerts a l’apartat 4 esmentat: 
 

− Aquestes obres impliquen l’arranjament de patologies en l’Institut 
d’Ensenyament Secundari “ IES Lacetània”, centre d’educació de caràcter 
públic on s’imparteix l’educació secundària obligatòria amb la finalitat de que 
tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc 
d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de 
l’ensenyament primari i completi la formació cultural, a més d’impartir-se també 
ensenyaments de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius 
de Grau Superior.   

 

− Concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part de la 
Generalitat de Catalunya del servei públic d’educació destinat als alumnes de 
12 a 16 anys així com també s’imparteix Batxillerat, Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior, es valora molt positivament la 
realització de les obres d’arranjament de patologies que permetran una millora 
en les instal·lacions educatives, 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 número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es proposa la concessió de la 
bonificació de 95% de la quota de l’impost per a la realització de les obres 
d’arranjament de patologies en l’Institut d’Ensenyament Secundari “IES 
Lacetània”, 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 de la Cap de secció de Gestió Tributària. 
  
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
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ACORD 

 

“Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 

 
Sol·licitant: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EDUCACIO 
– SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II (Comarques) 
Expedient: ICB/2005000069 (OBM/2005000130) 
Descripció obres: Arranjament de patologies a “IES Lacetània” a l’Avda. Bases 
de Manresa, 51-59. 
Benefici fiscal concedit: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 4 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 

 

7.1.5 ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA- DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ (IES GUILLEM CAT À), I 
CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
la sol·licitud que es relaciona més endavant. 
   
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte.  
 
Pel Cap de l’Àrea dels Serveis a la Persona  s’ha informat favorablement la sol·licitud, 
per reunir els requisits establerts a l’apartat 4 esmentat: 
 

− Aquestes obres impliquen la instal·lació d’un ascensor en l’Institut 
d’Ensenyament Secundari “ IES Guillem Catà”, centre d’educació de caràcter 
públic on s’imparteix l’educació secundària obligatòria amb la finalitat de que 
tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc 
d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de 
l’ensenyament primari i completi la formació cultural, a més d’impartir-se també 
ensenyaments de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.   

 

− Concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part de la 
Generalitat de Catalunya del servei públic d’educació destinat als alumnes de 
12 a 16 anys així com també s’imparteix Batxillerat i Cicles Formatius de Grau 
Mitjà, es valora molt positivament la realització de les obres d’instal·lació d’un 
ascensor que permetran una millora en les instal·lacions educatives, motiu pel 
que es considera que les esmentades obres reuneixen els requisits establerts a 



 107

l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es 
proposa la concessió de la bonificació de 95% de la quota de l’impost per a la 
realització de les obres d’instal·lació de l’ascensor en l’Institut d’Ensenyament 
Secundari “IES Guillem Catà”, 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 de la Cap de secció de Gestió Tributària. 
  
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 

 

“Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 

 
Sol·licitant: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EDUCACIO 
– SERVEIS TERRITORIAL A BARCELONA II (Comarques. 
Expedient: ICB/2005000068 (OBM/2005000132) 
Descripció obres: Instal·lació d’un ascensor “IES Guillem Catà” a la Font dels 
Capellans, s/n. 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 4 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 

 

7.1.6 DENEGAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DEL 95 % DE LA QUOTA DE 
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
(REFORMA INTERIOR DE 4 HABITATGES AL CARRER DEL CÓS). 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona 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 construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
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Vist l’informe emès pel cap de secció de Llicències d’Obres, segons el qual 
l’emplaçament on s’ubiquen les obres, queda exclòs de l’àmbit compres al plànol de 
l’annex 1 de l’ordenança. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
Desestimar la sol·licitud: 
 

Sol·licitant: SANCHEZ SOLER OSCAR 
Expedient: ICB/2005000032 (OMA/2005000053) 
Descripció obres: Reforma interior de 4 vivendes  al C/. Cós,41 (1r.-1a., 2n.-2a., 
3r.-1a. i 3r-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." 
 
 

7.1.7 DENEGAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER AMPANS DEL 50 % DE LA 
QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES (EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER MAGNET, 
3). 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis, apartat 4, de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifiquen : 
  
Sol·licitant : ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS 

“AMPANS” 
Expedient : ICB/2005000078 – OMA/200400002 
Descripció obres  : Rehabilitació d'edifici unifamiliar entre mitgeres al C/. Magnet, 3 
Benefici fiscal sol·licitat : 50 % de la quota, a l’empara  de l’article 4-bis, apartat 4, de 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
L’article 4-bis, apartat 9 de l’ordenança reguladora de l’Impost disposa que per tenir 
dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les en el termini d’un 
mes comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o d'activitats que 
empari les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici, o 
bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major. 
 
Examinat l’expedient es desprenen les dades següents : 
 
Data de presentació de la sol·licitud : 14 de gener de 2004 
Data de concessió de la llicència  : 15 de març de 2004 
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Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
12 de juliol de 2005 

 
Queda palès que la sol·licitud es va presentar fora de termini. 
 
Segons reiterada jurisprudència, les exempcions o bonificacions no es concedeixen 
“ope legis”  sinó que és necessari per al seu gaudi la sol·licitud prèvia de l’autoritat 
econòmica competent per a acordar-les, i la seva concessió, quan s’escaigui, ha de 
projectar-se al futur, sense cap mena d’efecte retroactiu, doncs el contrari equivaldria a 
que poguessin entendre’s concedides “ope legis” i que la data de la sol·licitud fos 
intranscedent la qual cosa no és admissible. 
 
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 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Denegar la bonificació." 

 

 

7.1.8 DENEGAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% 
DE LA QUOTA DE  L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ. (IES PIUS FONT I QUER). 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis, apartat 4, de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica : 
  
Sol·licitant :  GENERALLTAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EDUCACIO – 

DIRECCIÓ GRAL. DE CENTRES EDUCATIUS 
Expedient : ICB/2005000093 – OBM/2005000069 
Descripció obres  : Canvi teulada porxo, insonirització gimnàs, adequació sala 

calderes, mur i tanca exterior IES Pius Font i Quer al C/. Amadeu 
Vives, s/n. 

Benefici fiscal sol·licitat : 50 % de la quota, a l’empara  de l’article 4-bis, apartat 4, de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
L’article 4-bis, apartat 9 de l’ordenança reguladora de l’Impost disposa que per tenir 
dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les en el termini d’un 
mes comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o d'activitats que 
empari les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici, o 
bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major. 
 
Examinat l’expedient es desprenen les dades següents : 
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Data de presentació de la sol·licitud :7 d’abril de 2005. 
Data de concessió de la llicència  :2 de maig de 2005. 
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  
5 d'agost de 2005 
 
Queda palès que la sol·licitud es va presentar fora de termini. 
 
Segons reiterada jurisprudència, les exempcions o bonificacions no es concedeixen 
“ope legis”  sinó que és necessari per al seu gaudi la sol·licitud prèvia de l’autoritat 
econòmica competent per a acordar-les, i la seva concessió, quan s’escaigui, ha de 
projectar-se al futur, sense cap mena d’efecte retroactiu, doncs el contrari equivaldria a 
que poguessin entendre’s concedides “ope legis” i que la data de la sol·licitud fos 
intranscendent la qual cosa no és admissible. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Denegar la bonificació." 

 

 
7.1.9 DENEGAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% 

DE LA QUOTA DE  L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ. (EEI PICAROL). 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 13 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis, apartat 4, de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica : 
  
Sol·licitant : GENERALITAT DE CATALUNYA -DIRECCIO GENERAL DE CENTRES 

DOCENTS – DIRECCIÓ GRAL. DE CENTRES DOCENTS- 
Expedient : ICB/2005000085 – OBM/2005000056 
Descripció obres  : Canvi paviment cuina i tanca barana pati a l'EEI Picarol, al C/. 

Viladordis, s/n 
Benefici fiscal sol·licitat : 50 % de la quota, a l’empara  de l’article 4-bis, apartat 4, de 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.. 
 
L’article 4-bis, apartat 9 de l’ordenança reguladora de l’Impost disposa que per tenir 
dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les en el termini d’un 
mes comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o d'activitats que 
empari les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici, o 
bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major. 
 
Examinat l’expedient es desprenen les dades següents : 
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Data de presentació de la sol·licitud : 31 de març de 2005 
Data de concessió de la llicència  : 18 d’abril de 2005 
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  
13 de juliol de 2005 
 
Queda palès que la sol·licitud es va presentar fora de termini. 
 
Segons reiterada jurisprudència, les exempcions o bonificacions no es concedeixen 
“ope legis”  sinó que és necessari per al seu gaudi la sol·licitud prèvia de l’autoritat 
econòmica competent per a acordar-les, i la seva concessió, quan s’escaigui, ha de 
projectar-se al futur, sense cap mena d’efecte retroactiu, doncs el contrari equivaldria a 
que poguessin entendre’s concedides “ope legis” i que la data de la sol·licitud fos 
intranscendent la qual cosa no és admissible. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Denegar la 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 7.1.9, ambdós inclosos en l'ordre 
del dia,  i s'aproven per 23 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMCIV-EA, 8 GMCiU i 
1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Jordà i Pempelonne) 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. 
 
 
7.1.10 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 23/2005, 

DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda,  de 14 de 
setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb 
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del 
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pressupost de l’exercici de 2004,  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 2006. 
 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2005 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les  partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
 
Tercer.- Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 463.2.789.21, per 
un import de 15.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 15.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 511.0.601.89 per un 
import de 85.793,86 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 207.158,89 euros 
 Contribucions especials ....................... 148.634,97 euros  
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 463.0.625, per un 
import de 8.779,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Recursos Ordinaris .......... .......................      6.000,00 euros 
 Crèdits entitats financeres........................       8.779,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 422.1.632, per un 
import de 30.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Recursos Ordinaris .............................. 30.000,00 euros   
 Crèdits entitats financeres ................... 173.100,00 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 23/2005 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 
 
PRESSUPOST 2005   

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2005   

    

ESTAT DE DESPESES   
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------------------------------------   

CREDITS EXTRAORDINARIS   

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

    

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL  AUGMENT CRÈDIT DEF. EXPLICACIÓ 

463.0.151 Drets de Ciutadania.-Gratificacions. 0,00 1.640,00 1.640,00 Crèdit extraordinari.  

463.2.789.21 Cooperació Tercer Mon. - Subvencions nominatives. 0,00 15.000,00 15.000,00 Crèdit extraordinari.  

    

  16.640,00  

 
 
 
PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

422.1.632 Ensenyament bàsic.- Edificis i altres construccions 173.100,00 30.000,00   203.100,00 Consignació insuficient. 

313.1.480.01 Acció social.- Benestar social.- Ajuts menjadors escolars. 130.868,00   30.000,00 100.868,00 Consignació sobrant 

011.3.913 Préstecs altres instituc. financeres.- Amortitzac. préstec mig/llarg  termini  4.881.966,80 80.000,00   4.961.966,80Consignació insuficient. 

463.9.489 Programa d'immigració.- Altres transferències 10.000,00   1.640,00 8.360,00 Consignació sobrant 

453.0.226 Museus.- Despeses diverses 165.000,00 4.000,00   169.000,00 Consignació insuficient 

622.4.212 Mercat Puigmercadal.- Edificis i altres construccions  6.000,00 1.774,59   7.774,59 Consignació insuficient 

511.0.601.89 Carreteres, camins veinals.- Urb. C/.Barreres, Mel i Magraner  270.000,00 85.793,86   355.793,86 Consignació insuficient. 

463.0.625 Drets  de Ciutadania.- Mobiliari i estris 6.000 8.779,00   14779 Consignació insuficient. 

444.0.226 Medi Ambient.- Despeses diverses 57.000,00 4.000,00   61.000,00Consignació insuficient. 

432.1.151 Estructura General Urbanisme.- Gratificacions 63.709,00 100.000,00   163.709,00 Consignació insuficient. 

222.0.151 Seguretat.- Gratificacions 137.819,00 70.000,00   207.819,00 Consignació insuficient. 

422.1.227.01 Ensenyament bàsic.- Seguretat. 1.119,00 2,00   1.121,00 Consignació insuficient. 

511.0.200 Carreteres, camins veinals.- Terrenys i bens naturals. 722,00 10,00   732,00 Consignació insuficient. 

011.3.310 Préstecs d'altres Institucions Financeres.- Interessos  1.509.350,00   230.827,74 1.278.522,26Consignació sobrant 

       

   384.359,45 262.467,74    

 
 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2005    

    

ESTAT D'INGRESSOS      

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

    

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ PREV.INICIAL AUGMENT DISMINUCIÓ PREV.DEFINITIVA EXPLICACIÓ 

455.00 De l' Administració General de la Generalitat de Catalunya  1.775.484,00 4.000,00  1.779.484,00 Majors ingressos 
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550.06 Cànon Concessió Mercat Puigmercadal  11.000,00 1.774,59  12.774,59 Majors ingressos 

917.01 A mig i llarg termini  14.759.919,15 95.937,89  14.855.857,04 Préstec 

360.82 Urbanització C/. Barreres, Mel i Magraner. 135.000,00 13.634,97  148.634,97 Majors ingressos 

462.00 Diputació de Barcelona.- Altres Transferències. 226.790,00 4.000,00  230.790,00 Majors ingressos 

870.01 Romanent Tresoreria.- Aplicació Finançament Suplement Crèdit 305.043,25 19.184,26  324.227,51 Romanent de Tresoreria 

      

  138.531,71   

 
 
 
PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 23/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.176.086,08

     

Capítol 2.- Impos tos in-   Capítol 2.- Despeses en  

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.169.130,86

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.536.163,42  nanceres ...........……………... 1.391.063,26

     

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

cies ...............…..…………….. 17.776.518,58  cies ..................……………… 5.402.797,37

     

Capítol 5.- Ingressos      

patrimonials .......………………  559.274,59    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.854.865,94

     

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

cies de capital ……..……........ 5.476.493,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72
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Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius   

financers .........……..……....... 14.855.857,04  financers .............……………. 4.977.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.575.435,03  T  O  T  A  L  ........…………… 110.575.435,03

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen respon al fet que s'han 
aconseguit uns majors ingressos procedents del Departament de Cultura, per poder 
informatitzar part del Museu Comarcal i, per tant, s'han rebut 4.000 € que es destinen a 
aquesta funció; s'han rebut 4.000 € més de la Diputació de Barcelona per publicar un 
llibre sobre els arbres de Manresa; i s'han rebut uns sobrants de 1.774 € de canvis de 
titularitat entre els paradistes del mercat, i es destinen a millores d'obres al mercat.  
 
Per altra banda, es destinen 80.000 € de la partida d'interessos a la partida 
d'amortitzacions dels préstecs; 100.000 € a les partides de gratificacions de personal 
de manteniment, i 70.000 € a la partida de personal de gratificacions i hores extres del  
personal de seguretat. 
 
Hi ha un suplement en el préstec per les obres del carrer Barreres amb 85.793 €, per la 
qual cosa queda un crèdit final de 207.158 €; s'amplia una partida fins a 8.979 per 
mobiliari a l'Àrea de Drets de Ciutadania, i majors inversions en la partida de 
subvencions a Solidaritat. Hi ha diferents canvis entre partides del mateix grup: 30.000 
a partides d'inversions per tal de remodelar els nous espais al Centre d'Atenció 
Familiar, i una partida petita de 1.640 € per les gratificacions de personal de Drets de 
Ciutadania.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC i 2 GMICV-EA) i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
7.1.11 AUTORITZAR A FOMENT DEL A REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, 

S.A PER CONCERTAR UN PRÉSTEC HIPOTECARI AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL AMB DESTÍ A LLOGUER, AMB CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda,  de 13 de 
setembre  de 2005 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 
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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 5 de setembre del 2005 del gerent, en Josep Armengol i Tatjé, de la 
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., on demana es sol·liciti al 
Ple de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec hipotecari amb protecció 
oficial amb destí a lloguer, amb Caixa d’Estalvis de Manresa, per al finançament de 
l’Actuació de renovació urbana Barreres-1 (promoció 4 cantons), per un import de 
2.790.018€ i un termini de 25 anys 
Les condicions d’aquesta hipoteca son les previstes al “Plan de la Vivienda” 2002-2005 
(RD 1/2002, d’11-1) i als convenis signats per les entitats financeres en 
desenvolupament de l’esmentat Pla i les fixades en l’oferta de Caixa Manresa, que 
foren aprovades per acord del Consell d’Administració de data 25/3/2003; i la 
concertació de la mateixa, prèvia l’autorització del Ple, s’aprovà per acord del Consell 
d’Administració de data 28 de Juny del 2005. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 12 de setembre del 2005. 
 
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 amb protecció oficial amb destí a lloguer, amb Caixa 
d’Estalvis de Manresa, per al finançament de l’Actuació de renovació urbana Barreres-
1 (promoció 4 cantons), per un import de 2.790.018€ i un termini de 25 anys, amb les 
següents condicions al promotor: 
 
Termini: 25 anys 
Carència: 3 anys 
Tipus d’interès: el tipus vigent es el 3,028% nominal anual, interès que serà revisat 
anualment per Acord del Consell de Ministres dins del primer trimestre de cada any. 
Comissions: D’acord amb el previst a l’article 5 del Reial Decret 1/2002, d’11 de gener 
aquest préstec no meritarà a favor de Caixa Manresa cap comissió. 
 
 
SEGON.- Aprovar la minuta del contracte de pòlissa de préstec hipotecari a promotor 
lloguer (Protecció pública), que s’adjunta com a document annex al present dictamen. 
 
 
TERCER.- 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. 
 
 
QUART.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització 
del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3, i CL4.4; tot això 
d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, i de 
l’Ordre ECF/324/2003 de 2 de Juny de modificació de l’Ordre del Departament 
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d’Economia i Finances de 28 de Juny de 1999, sobre desplegament del Decret 
94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals, i de l’informe 
d’Intervenció de data 12 de setembre del 2005." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen en qüestió va estar exposat en 
el Consell d'Administració de Fòrum. Es tracta de tres crèdits que s'han de demanar 
per les obres de l'edifici dels Quatre Cantons. Un primer crèdit es va aprovar en el ple 
del més de juny, i en el present dictamen es proposa aprovar el segon crèdit. En 
aquest cas es tracta d'un crèdit de 2.790.018 € a concertar amb la Caixa d'Estalvis de 
Manresa, a un termini de 25 anys, 3 anys de carència i el tipus d'interès al 3,028. A 
més a més, no es merita cap comissió per l'obertura d'aquest crèdit.  
 
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. 
 
 
7.1.12 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ DEL 

TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2004. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 12 de setembre  de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Sr. Francesc Ledesma Fernández, en nom i representació de l'entitat EMPRESA 
CASTELLÀ, SA,   ha presentat escrit acompanyant memòria de l'explotació del servei 
públic de transports urbans corresponents a l'exercici 2004, d'acord amb el que estableix 
la clàusula 21.4.b) del plec de condicions de la concessió. 
 
D'acord amb aquesta clàusula, en base a l'anterior declaració l'Ens concedent ha de 
procedir a practicar la liquidació definitiva de la subvenció de l'exercici. 
 
La tècnica superior enginyera del servei d’obres i  manteniment,  ha emès informe, 
segons el qual : 
 
§ Aquesta proposta es basa en un compte d’explotació obtingut actualitzant per 

separat les diferents partides des de l’any 1990 i no mitjançant la fórmula 
polinòmica recollida en el plec de condicions (aquesta fórmula no es 
corresponia a l’estructura del pressupost de l’oferta presentada per Empresa 
Castellà S.A., i a més, com no estava prevista la seva actualització aquesta 
diferència s’ha anat agreujant amb el temps. Aquest fet impossibilita actualitzar 
de manera correcta el pressupost d’explotació ja que el pes de cada partida no 
es correspon al seu valor real). 

 
§ Alguns dels criteris d’actualització recollits en la proposta no es corresponen 

exactament amb els contemplats en el plec de condicions. 
 

Malgrat això, i atès que: 
 
§ La revisió del compte d’explotació fet de manera global mitjançant una fórmula 

polinòmica ha de donar el mateix resultat que la suma de les revisions de cada 
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partida d’aquest compte pel seu corresponent coeficient d’actualització (sempre 
que el pes relatiu de cada partida estigui correctament recollit en la fórmula 
polinòmica). 

 
§ Les modificacions fetes en els criteris d’actualització s’ajusten millor a la realitat 

del servei. 
 
§ El resultat econòmic corresponent a aquestes modificacions és clarament 

favorable a l’Ajuntament. 
 
§ Aquesta proposta de liquidació està elaborada a partir dels mateixos criteris 

emprats per les liquidacions dels exercicis 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,  
2002 i 2003.  

 

Proposo que sigui acceptada la proposta de liquidació presentada per l’empresa 
Castellà per un import de 139.325,53 € i recollida en l’annex 3. 

 
A l’annex 1 a l’esmentat informe, es justifica el càlcul de les despeses d’explotació del 
servei públic de transport urbà de viatgers corresponent a l’exercici 2004 
 
Per tant, es procedeix ara al càlcul de la liquidació definitiva. 
 
1.- Pressupost d’explotació 

 

A la memòria aportada, l'entitat presenta el pressupost d'explotació de la concessió, 
que es resumeix com segueix: 

 

DESPESES 

 
1. Retribucions de personal  524.512,51 
2. Seguretat Social (quota empresarial) 169.515,67 
3. Carburants 153.097,30 
4. Assegurances vehicles 76.013,22 
5. Amortitzacions vehicles (autobusos) 105.765,25 
6. Treballs, subministres, serveis exteriors i despeses generals 135.664,04 
7. Altres amortitzacions d’inversions de primer establiment        10.060,10      
 
Total 1.174.628,09 
 
Benefici industrial 10 %      117.462,81 
 
Total Pressupost d’Explotació   1.292.090,90 € 
  
INGRESSOS 
 
 Bitllets individuals  361.817,94 
 Targ. multiviatge (t.normal) 204.716,34 
 Targ. multiviatge (t.social) 0,00 
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 Targ. T-MES 4.270,17 
 Publicitat vehicles     5.944,45 
 
Total ingressos                                                                                          576.748,90 € 
  
 
 
2.-Subvenció incentiu a la gestió de la concessionària 
 
Segons la clàusula 21.5 del plec de condicions, aquesta subvenció s'atorgarà sempre que 
es produeixi una millora del rati anual de viatgers transportats per quilòmetre de servei. 
 
El rati corresponent a l’exercici 2003 va ser : 

 
 
I el corresponent a 2004: 

 
El rati de l'exercici 2004 és superior al de 2003, i per tant procedeix reconèixer una 
subvenció complementària en concepte d’incentiu a la gestió de la concessionària,  
segons la fórmula següent.: 
 
Si = T x V x 0,40 
 
essent: 
 
Si= Subvenció-incentiu a la gestió de la concessionària. 
 

T= 
TexercicitstransportaviatgersTotal

TexerciciviatgerspertotalcaptacióRe
 

 

V= Viatgers transportats exercici T - [  
1texerciciservei.Kms

1texerciciviatgers
−

−
 x Km. servei exercici  t ] 

Així la subvenció corresponent a l’exercici 2004 serà: 

 

Si= 
569.697.1

45,804.570  x 1.697.569  [ 
7,081.402

569.697.1
 x 403.255,4 ] x 0,40 = 449,67  €. 

 

 222,4 = 
402.081,7
1.697.569

 = servei .Km/Viatgers  

 

 230,4= 
403.255,4
1.705.884

 = servei .Km/Viatgers  
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3.- Prorrata IVA 
 
Ingressos línies urbanes = 576.748,90 euros 
Subvenció total : 741.784,02 euros  
 

 
Base imposable IVA = 288.761,34 € 
IVA suportat = 46.201,81 € 
Prorrata IVA = 46.201,81 x 56,26 %=  25.992,35 € 
Total prorrata IVA = 25.992,35 € 
 
4.- Preu unitari/Km de servei 
 
Per a l'exercici 2004 el preu unitari per quilòmetre de servei ha estat: 
 
Despeses fixes ............................................................................................1.007.084,88 
    Personal, assegurances,  amortitzacions i altres despeses + 10 % B.I. 
Despeses variables......................................................................................   284.996,02 
    (Combustibles, lubricants, pneumàtics, conservació i reparació + 10 % B.I.)                    
 
TOTAL ........................................................................................................1.292.90,90 € 

 

 
 5.-Liquidació de la subvenció 
 
De conformitat amb la clàusula 21.3, la subvenció per garantir l'equilibri financer de la 
concessió es determina d'acord amb la fórmula  següent : 
 
 S = (K x P)  - Iv - Ip 
 
essent 
 
S = Subvenció al dèficit d'explotació 
 
K = Total Kms. servei anuals, inclosos els auxiliars. 
 
P = Preu unitari/Km. de servei. 

 servei .Km/€204150,3 = 
403.255,40

901.292.090,
 = servei .Km/unitari Preu  

 

 servei .Km/€706738,0 = 
403.255,40
284.996,02

 = servei .Km/variable  Retribucio  

 

%26,56
02,784.741576.748,90

 741.784,02
= deduible noIVA =

+
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Iv = Ingressos totals per viatgers transportats. 
 
Ip = Ingressos totals per explotació publicitària dels vehicles. 
 
d'on: 
 
K = 403.255,40 X 3,204150 €/Km = .............................................................1292.090,90 
 
Iv = 
 * Bitllets individuals .............................................................................361.817,94 
 * Targetes multiviatge (T.normal)........................................................204.716,34 
 * Targetes multiviatge (T.jubilats)........................................................................0 
 * Targetes multiviatge T-mes..............................................................    4.270,17 
                    
 
    570.804,45 € 
 
Ip = .....................................................................................................................5.944,45 
 
 
Així: 
 
S = (403.255,40 X 3.204150) – 570.804,45  - 5.944,45 = 715.342,00 €. 
 
La subvenció anual s’incrementarà en 25.992,35 €, com a conseqüència de l’increment de 
cost derivat de la prorrata de l’IVA. 
 
Subvenció al dèficit d'explotació.....................................................................715.342,00  
Subvenció estímul a la gestió ................................................................................449,67 
Prorrata IVA................................................................................................      25.992,35  
                    
TOTAL SUBVENCIÓ 741.784,02 € 
  
 
Subvencions mensuals a compte.............................................................      602.458,49 
                        
LIQUIDACIÓ EXERCICI 2004........................................................................139.325,53 
 
Vist l’informe emès per la cap de secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent 
 
 A  C  O  R  D : 
 
“Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al servei de transport urbà de viatgers 
corresponent a l'exercici 2004, de conformitat amb la part expositiva d’aquest dictamen, 
de la que en resulta un import a satisfer  a la concessionària, EMPRESA CASTELLÀ, 
S.A. de CENT TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES  CÈNTIMS (139.325,53 €)” 
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El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen fa referència  a la liquidació 
del compte d'explotació del bus urbà de l'any 2004. En el dictamen presentat s'explica 
quines han estat les despeses que s'ajusten als conceptes de la concessió, i que 
sumen la quantitat d'1.292.000 €; que es van obtenir 576.748 € per ingressos dels 
bitllets individuals (els T-normals o els T-mes), o per les mateixes publicitats. I per tant, 
en el present dictamen es proposa aprovar la liquidació, de la qual es pot observar que 
al llarg de l'any 2004 es van anar donant subvencions a compte fins a l'import de 
602.458 € i que en el moment present, una vegada regulats els aspectes de la 
concessió, falta una liquidació final de 139.325 €. També de les dades que consten en 
el document, a l'haver-hi un incentiu pels quilòmetres recorreguts o per la ratio de 
viatgers transportats, es constata que de  l'any 2003 al 2004 hi ha hagut un lleuger 
augment de viatgers d'un any a un altre.  
 
El senyor Vives i Portell diu que la voluntat de tal intervenció no és discutir en cap cas 
la  liquidació que s'ha portat en aquest dictamen, ja que òbviament està tot prou taxat 
en el plec de condicions de la concessió i per tant no es discutirà el resultat quantitatiu 
final. Però arribat a aquest punt, des del GMCiU, cada any, s'insisteix en la qualitat del 
transport urbà de Manresa, i s'insisteix en què és una de les grans assignatures 
pendents que té el consistori. Ara es podrà dir que per les obres  no es fan recorreguts 
alternatius o no es porta a terme un nou disseny del transport urbà a Manresa que 
permeti augmentar qualitativament el servei, o que es faci arribar a barris on en 
aquests moments encara no hi ha el servei de transport urbà, però   cadascun dels 
presents s'ha trobat recurrentment amb l'experiència d'anar a barris i que la primera 
demanda que se'ls hi efectuï sigui l'autobús. 
 
És evident que ara, amb les obres que hi ha a la ciutat, és molt difícil estructurar un 
recorregut que racionalment s'aguanti i que se suporti ja que s'estaria cada dia 
redibuixant els trajectes de l'autobús. Però des del GMCiU s'entén que ja fa anys que 
es té aquesta assignatura pendent; anys en què no s'ha tingut la ciutat en les 
circumstàncies que es troba en aquests moments i tampoc s'ha acabat de fer. 
 
Per tant, el sentit del vot de CiU serà d'abstenció, no tant per la qüestió econòmica, 
sinó perquè és evident que s'ha de millorar, i és evident que és urgent i  ho era des de 
fa molt de temps el fet de tenir aquest recorregut definitiu, és a dir, que sigui de veritat. 
No es vol dir que sigui estàtic en el temps ja que  segurament s'haurà d'anar adaptant a 
les noves necessitats, a les noves zones de creixement de Manresa, a les noves 
demandes dels manresans; però el que és obvi és que s'està molt endarrerit en aquest 
tema. I per tant s'ha de posar sobre la taula i s'ha de demanar la responsabilitat a 
l'equip de govern en aquest sentit ja que no és la primera vegada ni la segona que es 
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parla i planteja aquest tema. I al final, està clar que el recorregut s'ha de fer si es vol 
que la ciutat tingui la qualitat de vida que tothom desitja, i evidentment el transport urbà 
dóna aquesta qualitat de vida i també pot solucionar més d'un problema. En el present, 
els usuaris del vehicle privat poden al·legar que per anar del carrer Guimerà a la 
Balconada més d'un dia han hagut d'esperar-se més d'una hora  perquè l'autobús els 
recollís, i no els 12 minuts que són preceptius d'acord amb el servei. Si el servei 
funcionés de veritat no es podria al·legar la deficiència del  seu funcionament. I per 
tant, és necessari  solucionar-ho. És urgent i més enllà que no es pugui aplicar en 
aquests moments per l'estat en què es troba la ciutat, si que s'ha de pensar  treballar-hi 
ja i de tenir-ho apunt i preparat per tal que es pugui aplicar el recorregut que es 
necessita quan arribi el moment oportú.  
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen és de liquidació i 
probablement la regidora Anna Torres podria explicar més adequadament el tema del 
transport urbà. En qualsevol cas, tres mesos enrera el ple va adoptar el compromís que 
abans d'acabar l'any es presentaria un paquet de mesures per tal que el tema del 
transport urbà s'actualitzés. I també es recorda una proposta  que consistia en què 
s'actualitzés el preu del bitllet.  
 
No obstant això, es pot anunciar que  alguns dels temes a prendre en consideració de 
forma urgent, i que segurament es tractaran en els plens d'octubre o novembre, seran, 
en primer lloc, l'actualització del preu del bitllet en el preu actual. Per tant s'ha de 
recuperar els IPC dels últims anys. Un segon element, és el de reforçar les línies en 
aquests moments. És té constància que la línia 1 va molt col·lapsada i a vegades no 
arriba en els terminis que estan previstos i per tant s'ha de reforçar; i un tercer element 
que consisteix en què com a conseqüència del creixement de la Parada s'hi hauria de 
fer arribar un bus. Un quart element és la constatació que caldria reforçar la línia dels 
festius. Per altra banda, ja s'ha executat diferents actuacions, com per exemple la 
millora dels vehicles per tal que el parc de vehicles estigui en el seu punt.  
 
I amb relació amb els punts exposats, s'hauria de fer un pas més i Manresa s'hauria 
d'integrar en el sistema tarifari. Per tant, s'ha d'aportar en el ple en què es tracti aquest 
tema un conveni amb l'Autoritat del Transport Metropolità, per tal  que  el ciutadà de 
Manresa quan agafi un bus de Manresa pugui adquirir un bitllet integrat i pugui arribar a 
qualsevol dels destins de l'àrea metropolitana.  
 
Finalment, també s'ha de considerar la remodelació de la xarxa urbana del bus, és a 
dir, es constata que s'han de crear noves línies; i també s'ha d'estudiar com es lliga el 
bus urbà amb la xarxa interurbana. Es tracta de dues xarxes diferents i s'ha de veure  
com es poden connectar.  
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 16 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA i 1 GMPPC) i , 8 abstencions (GMCiU)  i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 

LA PRECARIETAT LABORAL JUVENIL. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 15 de setembre 
de 2005, que, transcrita, diu el següent: 

"Atès que un dels principals problemes per l'emancipació juvenil és la precarietat 
laboral, ja que la manca d'estabilitat provoca una falta de confiança en els joves que 
dificulta la creació d'un projecte a llarg termini. 

 

Atès que l'actual ocupació juvenil es caracteritza per una elevada temporalitat, el doble 
de la mitjana de Catalunya. I ens trobem que la contractació laboral és gairebé la única 
via d'entrada al mercat del treball. 

 
Atès que el sector serveis és un dels àmbits econòmics on més joves troben l'accés al 
mercat laboral. I que aquest sector és dels que disposa de menys convenis col·lectius 
d'aplicació i, per tant, s'aplica -gairebé com a norma general- el salari mínim 
interprofessional. 
 
Atès que les administracions són el principals clients de les empreses de serveis. 
 
Atès que cal insistir en desenvolupar polítiques que garanteixin la qualitat de 
l'ocupació. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió, a proposta de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya, proposa al plenari municipal l'adopció dels següents 
 
1. L'Ajuntament de Manresa es compromet que, al convocar un concurs destinat a 
empreses de serveis, inclourà una clàusula Ca la vegada que vetllarà pel seu 
compliment) que garantirà que l'empresa compleix el conveni col·lectiu o que els sous 
que paga són semblants als d'un conveni d'un altre àmbit aplicable. 

 
2. Instar a totes les administracions a fer el mateix, fent arribar còpia d'aquest acord al 
Parlament de Catalunya. 
 
3. Fer arribar còpia d'aquesta moció a Avalot - Joves de la UGT de Catalunya i a la 
Joventut Nacionalista de Catalunya, com a impulsors d'aquesta iniciativa. 
 
 
Tot seguit, el secretari dóna compte d'una esmena presentada pels Grups Municipals 
del PSC, ERC, ICV-EA i CIU,  de 19 de setembre de 2005, que transcrita diu el 
següent: 
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"Substituir el redactat de les propostes pels següents acords: 
 
1. L'Ajuntament de Manresa, en la reedició del PACTE LOCAL PER AL FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ l COHESIÓ SOCIAL A MANRESA, per al període 2006 a 2009, reforçarà 
els mecanismes d'avaluació de les mesures ja contemplades (i del seu seguiment i 
control posterior) per afavorir l'estabilitat de l'ocupació i la seva qualitat. 
 
2. Instar a les institucions i entitats signants de l'Acord Estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 
(Generalitat d~ Catalunya, PIMEC, FEPIME, Foment del Treball, CCOO i UGT) a donar 
compliment de les accions i mesures que s'hi contemplen, en especial les referides al 
marc de Relacions Laborals (Accions n° 72 al Bo). 
 
3. Fer arribar còpia d'aquesta moció a Avalot - Joves de la UGT de Catalunya i a la 
Joventut Nacionalista de Catalunya, com a impulsors d'aquesta iniciativa." 

 
 

El senyor Serra i Rovira diu que el tema de què tracta la proposició presentada  no ve 
de nou en el ple de l'Ajuntament. Parlar de l'emancipació, parlar de la precarietat 
laboral és parlar dels problemes de la gent jove. Els problemes que sorgeixen a la gent 
jove en el moment d'emancipar-se, com el cost de l'habitatge i el nivell de precarietat 
del lloc de treball. I en aquest sentit, a proposta o iniciativa de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya i de Joves de la UGT de Catalunya que estan seguint una campanya, per 
tal d'aconseguir que la majoria de gent jove es puguin adequar als convenis col·lectius 
establerts en aquests moments en el país, i que per desgràcia, a molts joves, 
bàsicament procedents d'empreses de serveis, no se'ls aplica aquest tipus de 
convenis, i que per tant, al·ludeixen a una sortida per tal d'aplicar-los-hi el mínim que es 
pot aplicar en el nostre Estat, que és el salari mínim interprofessional.  Tenint en 
compte aquestes magnituds i que són les administracions les principals clientes 
d'aquestes empreses de serveis, des del GMCiU es valorava que l'Ajuntament 
inclogués una clàusula en els seus concursos que garantís el compliment dels 
convenis col.lectius.  
 
Amb aquesta voluntat, el GMCiU ha arribat a un acord amb l'equip de govern, en el 
qual s'insta a la reedició del pacte local per al foment de l'ocupació i la cohesió social a 
Manresa, per als propers períodes 2006-2009, en què es reforçaran aquests 
mecanismes d'avaluació que ja estan previstos, i del seu seguiment i control posterior. 
En aquests sentit, el GMCiU el que fa és acceptar aquesta esmena, però també 
demanar que l'equip de govern prengui una consciència real, per tal de garantir que les 
empreses a les quals contracta els seus serveis garanteixin que a la gent que hi 
accedeix a treballar se'ls aplicarà el conveni col·lectiu. Segurament això, avui dia, no 
acaba de passar i per això aquesta esmena de substitució el  que fa  és reforçar aquest 
compromís, i el que demana el GMCiU és que es pugui garantir aquest compromís. Per 
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tant, des del GMCiU es pregunta si l'Ajuntament ho feia, ho fa i en tot cas, si a partir 
d'aquesta proposició farà aquest degut seguiment per tal de garantir que la gent jove 
pugui treballar amb unes garanties dignes a aquelles que els hi marquen els actuals 
convenis col·lectius. I per tant, s'espera que tant govern com oposició prenguin més 
atenció sobre aquest tema, i en el moment en què es reediti el pacte local, s'inclogui 
aquests mecanismes per reforçar-ho i a més, es posi en  pràctica el fet que cap jove 
que treballi a Manresa hagi de patir la precarietat laboral en el seu salari.  
 
Donat que la voluntat de l'equip de govern és de compromís, el GMCIU donarà el vot 
favorable a l'esmena. 
 
El senyor Rubio i Cano diu que de vegades s'associa precarietat a temporalitat. És 
cert que en l'àmbit del mercat laboral de Manresa la taxa de contractes indefinits no és 
la que caldria. Concretament, respecte al col·lectiu juvenil, que serien els menors de 25 
anys, s'estaria amb un 7% de contractes indefinits del total de contractes. Per altra 
banda, si es relaciona el nombre de contractes indefinits respecte a la població activa 
juvenil hom es trobaria en què aquesta taxa puja i el 10% de les persones actives joves  
tenen un contracte indefinit. Curiosament, aquest percentatge és superior a la taxa que 
tenen les persones majors de 44 anys. Això permet introduir una altre reflexió que  és 
important. Avui s'està parlant, a partir de la moció de CiU,  de la temporalitat en les 
edats joves. Però també s'hauria de suggerir que hi ha un altre col·lectiu en què les 
alarmes són més importants. Es tracta del col·lectiu femení, el qual concentra el 69% 
de la contractació temporal. Aquest fet explicaria el perquè en les polítiques d'ocupació 
de l'Ajuntament es tingui en la desocupació, en l'atur o en l'anomenada inactivitat 
femenina respecte al mercat de treball el principal objectiu o desafiament.  
 
Per tant, els joves no són els més perjudicats sinó que, respecte aquest cas, ho serien 
les persones majors de 44 anys. Però aquestes dades no han de ser motiu per adoptar 
una actitud passiva i conformista. Per tant, des de l'equip de govern s'ha proposat 
aquesta transacció, en el marc del Pacte Local per l'Ocupació i la Cohesió Social. 
Aquest Pacte fineix el seu mandat en data 31 de desembre, i tot i que durant l'any 2005 
s'ha estat treballant amb les dues organitzacions, CC.OO i UGT, serà en el darrer 
trimestre de l'any que es concretarà la lletra del que ha de ser la reedició d'aquest 
Pacte, amb la voluntat que torni a ser quadriennal, és a dir, amb vigència en el període 
2006 - 2009. En aquest sentit, en el pacte actual, en els punts 6è, 7è, 9è i 10è hi 
consten mesures que tenen com a propòsit garantir i defensar l'estabilitat de l'ocupació, 
en la mesura del possible que els contractes siguin fixes amb patronats, fundacions i 
empreses on participi el mateix Ajuntament, i en la mateixa direcció es proposa com a 
mesura excepcional la utilització de les empreses de treball temporal.  
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Respecte a l'acord a què s'ha arribat,  dir que serà en el darrer trimestre de l'any, en el 
moment en què es formalitzi la reedició del Pacte, quan es concretaran les mesures 
que suposin una avaluació del seguiment d'aquests compromisos. 
 
Alhora manifesta que les clàusules socials estan molt ben fixades a partir de les 
empreses que han de complir la LISMI, la Llei d'integració a les persones 
discapacitades. Però és arrel d'aquesta experiència, que s'ha proposat un segon punt 
d'acord, instant a què les institucions que van adoptar el més de febrer l'acord 
estratègic per la internacionalització i la qualitat de l'ocupació,  compleixin aquelles 
mesures i accions que van signar. En les mesures 72 a 80 s'hi troben les que fan 
referència a la qualitat de l'ocupació, i molt en concret, la mesura 72 fa referència a 
convenis col·lectius, la 73 a contractació i subcontractació, la mesura 77 fa referència a 
la igualtat i no discriminació i la 80 sobre la conciliació entre la vida personal, familiar i 
laboral. I sobre aquest punt, dir que el treball a temps parcial, a nivell europeu, s'ha 
plantejat com una mesura de conciliació laboral i familiar, però són només les  dones 
les que fonamentalment protagonitzen el treball a temps parcial.  
 
És pel conjunt d'arguments exposats que l'equip de govern ha proposat aquests dos 
acords i dir que ha de ser en el marc del pacte esmentat on s'ha de trobar els diferents 
mecanismes de seguiment i explorar les possibilitats conjuntament amb la proposta 
inicialment presentada. És a dir, que el seguiment dels compromisos es fa a partir de 
les clàusules socials o en el seguiment d'aquestes clàusules. I per altra banda, el 
Servei Local d'Ocupació disposa d'una oferta de formació i de millora de l'ocupació de 
la població juvenil, en què cada any s'ofereixen al voltant d'unes 170 places repartides  
entre les escoles tallers, el programa de transició Escola-Treball, l'Aula jove i un 
programa únic a Manresa anomenat Laboralia que s'impulsa des de les regidories 
d'Educació i d'Ocupació; i a més a més, també des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, en  el curs passat 2004-2005 s'ha adoptat la iniciativa "Idees Joves", que 
consisteix en un concurs d'idees per tal que joves en l'etapa escolar de la secundària 
comencin a tenir idees per a desenvolupar el seu projecte empresarial i d'autoocupació. 
És a dir, que l'Ajuntament desenvolupa un conjunt de polítiques educatives pròpies per 
intentar combatre la precarietat juvenil.  
 
L'alcalde sotmet l'esmena a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, 
per tant, es declara acordat: 
 
"  1. L'Ajuntament de Manresa, en la reedició del PACTE LOCAL PER AL FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ l COHESIÓ SOCIAL A MANRESA, per al període 2006 a 2009, reforçarà 
els mecanismes d'avaluació de les mesures ja contemplades (i del seu seguiment i 
control posterior) per afavorir l'estabilitat de l'ocupació i la seva qualitat. 
 
2. Instar a les institucions i entitats signants de l'Acord Estratègic per a la 
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internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 
(Generalitat d~ Catalunya, PIMEC, FEPIME, Foment del Treball, CCOO i UGT) a donar 
compliment de les accions i mesures que s'hi contemplen, en especial les referides al 
marc de Relacions Laborals (Accions n° 72 al Bo). 
 
3. Fer arribar còpia d'aquesta moció a Avalot - Joves de la UGT de Catalunya i a la 
Joventut Nacionalista de Catalunya, com a impulsors d'aquesta iniciativa." 

 
 
 
 
8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 

RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, PER TAL DE 
BONIFICAR ELS QUE SIGUIN PROPULSATS AMB ENERGIES 
ALTERNATIVES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 19 de setembre 
de 2005, que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que el nostre creixent parc mòbil de vehicles de transport públic i privat 
consumeix de forma majoritàriament energies d'origen fòssil (com ara la benzina o el 
gas-oil). 
 
Atès que aquests vehicles comporten d'una banda la generació de residus tòxics i 
contaminants que d'entre altres conseqüències conegudes son l'efecte hivernacle i 
l'augment de la temperatura mitja del Planeta i, d'altre, suposen una gran dependència 
econòmica de tercers països atès que no disposem d'aquesta mena d'energies d'origen 
fòssil. 
 
Atès que comencen a existir vehicles que fan servir d'altres fonts d'energia com ara 
l'elèctrica, el bio-diesel, combinades...que hores d'ara tenen un preu d'adquisició més 
alt que els vehicles tradicionals, 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió 
Proposa: 
 
PRIMER: Que l'Ajuntament de Manresa sigui sensible i faci costat, dins les possibilitats 
d'aquest ens local, a totes aquelles persones que decideixin adquirir un vehicle que 
utilitzi fonts alternatives d'energia més sostenibles i menys contaminants mitjançant una 
modificació de les ordenances municipals que premiï l'esforç i la sensibilitat dels 
ciutadans envers l'ús d'energies alternatives. 
 
SEGON: Que en la revisió de les Ordenances Municipals pel proper any i següents es 
contempli la següent bonificació en l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica: 
 
II Exempcions i bonificacions 
 
ARTICLE 3 

4. Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les 
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característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran 
d'una bonificació del 80% de la quota de l'impost quan reuneixin qualsevol de les 
condicions següents:  
-   Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals 
- Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural 
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals. 
La bonificació haurà d'ésser sol.licitada pel subjecta passiu i si procedeix s'aplicarà a 
la quota del impost de l'any següent a la data de sol·licitud. 
 
(l'actual punt 4 de l'article 3 passarà a ésser el punt 5) 
 
 
Tot seguit, el secretari dóna compte d'una esmena presentada pels Grups Municipals 
del PSC, ERC i ICV-EA  i CiU, de 19 de setembre de 2005, que transcrita diu el 
següent: 
 
Substituir el redactat de les propostes pels següents acords: 
 

1. Que l'Ajuntament de Manresa faci costat, dins les possibilitats d'aquest ens local, totes 
aquelles persones que decideixin adquirir un vehicle que utilitzi fonts alternatives 
d'energia més sostenibles i menys contaminants mitjançant una modificació de les 
ordenances municipals que premiï l'esforç i la sensibilitat dels ciutadans envers l'ús 
d'energies alternatives . 

 
2. Que en la revisió de les properes ordenances municipals es contempli una bonificació 

en l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica en 
aquells que utilitzin fonts energètiques alternatives (vehicles elèctrics, bimodals, a 
biogas...)" 

 
El senyor Martínez Conde diu que la proposta pretén millorar el parc de vehicles i  ser 
realment sensibles   als aspectes medioambientals referents a la contaminació. És a 
dir, que encara s'estan utilitzant derivats d'origen fòssil i s'ha de ser conscient que 
embruten i contaminen , i a la llarga això és insostenible. Per tant, des del GMCIU s'ha 
plantejat quines són les mesures que des d'un punt de vista pràctic es poden portar 
endavant per part d'un ens com és l'Ajuntament.  
 
Una de les mesures és la modificació de l'ordenança,  que vingui a incentivar i a 
motivar a la gent. És a dir, que apart de signar grans acords com Kioto, es va un pas 
endavant i es porta a la pràctica. Els vehicles que fan servir energies alternatives són, 
encara, més cars que els que consumeixen benzina o gas-oil. I per compensar aquesta 
diferència des de l'Ajuntament es pot ajudar a la gent perquè s'animin a renovar el seu 
vehicle. Es té consciència que aquesta mesura és petita ja que evidentment l'estalvi 
que pot suposar una bonificació com aquesta sobre el preu final és relativa, però, no 
obstant això, és una mesura important per conscienciar a la gent i per transmetre que 
la classe política no només fa grans declaracions de principis, sinó que també procura 
per l'economia dels ciutadans. Des del GMCiU s'accepta l'esmena que es  presenta per 
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part de tots els grups, amb la confiança que aquesta bonificació que es prevegui en la 
propera ordenança fiscal sigui suficientment atractiva com perquè la gent al final no 
pensi que és una cosa ridícula. Es confia, per tant, en  la generositat per part del 
consistori. 
 
La senyora Selga i Brunet agraeix en primer lloc la presentació del tema al ple.  
 
La proposta que es fa s'emmarca en la problemàtica de què es pot fer des de  les 
ordenances municipals i, en aquest cas, des de l'ordenança fiscal.  
 
D'entrada, s'entén que avui s'acordarà una reducció fiscal en base a l'esperit que la 
informació proporcionada pel GMCiU indicava i que tenia per referència  i com a font la 
proposta de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
En relació al tema en qüestió, des de l'Ajuntament l'any passat es va demanar un 
informe per saber què es podia fer justament respecte al que s'anomena 
ambientalització d'ordenances fiscals, i en concret, l'impost sobre els vehicles de 
tracció mecànica. És a dir, que es coneix l'impacte que tenen els vehicles i si hi ha 
alguna possibilitat fiscal que ajudés a regular el tema que es tracta, tant des de la 
mobilitat com des de l'objectiu de la contaminació. L'assessor, a aquest respecte, 
aconsella que si es vol bonificar els no-contaminants, que es faci, i que ha de ser una 
mesura incentivadora però a molt baix nivell, en el sentit que la reducció de l'impost de 
circulació no sigui el fet detonant que determina que una persona decideixi comprar-se 
un tipus de vehicle o un altre, però que es pugui ajudar a les persones que hi hagin 
optat; i d'altra banda, s'intenta discriminar els vehicles, entre el seu cubicatge i potència 
per tal d'establir nivells d'emissió de contaminació que pot produir un vehicle de més 
alta potència o un de menys. 
 
Per tant, en base a l'informe esmentat, és necessària la reflexió sobre diferents punts, a 
més del que es presenta avui, el qual és només de reducció pels usuaris que fan servir 
un vehicle que té un motor diferent o utilitza combustibles alternatius. Per tant cal entrar 
en el fons de la qüestió, és a dir, constatar que el parc mòbil actual utilitza tal 
combustible contaminant, i per tant, és convenient reflexionar si cal distingir cubicatges 
i potènc ies en quant també a emissions. Segurament s'està d'acord en què el nivell 
impositiu no permet fer gaires variacions de l'impost de vehicles de tracció mecànica, 
però de tota manera cal parar-hi atenció amb l'avinentesa que s'obre el tema.  
 
Finalment defensar conjuntament amb el GMCiU el redactat que ha quedat i el 
compromís d'estudiar   la reducció per a vehicles alternatius. 
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L'alcalde sotmet l'esmena a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 1 GMPPC i 7 GMCiU) i , 1 abstenció del senyor  Serra 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, es declara acordat: 
 

" 1. Que l'Ajuntament de Manresa faci costat, dins les possibilitats d'aquest ens local, totes 
aquelles persones que decideixin adquirir un vehicle que utilitzi fonts alternatives 
d'energia més sostenibles i menys contaminants mitjançant una modificació de les 
ordenances municipals que premiï l'esforç i la sensibilitat dels ciutadans envers l'ús 
d'energies alternatives. 

 
2. Que en la revisió de les properes ordenances municipals es contempli una bonificació 

en l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica en 
aquells que utilitzin fonts energètiques alternatives (vehicles elèctrics, bimodals, a 
biogas...)" 
 
 
 
 
8.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 

RELACIÓ A LA RETOLACIÓ EN CATALÀ DELS ESTABLIMENTS 
COMERCIALS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 19 de setembre 
de 2005, que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que des d'aquest Ajuntament els grups polítics que integrem el Consistori sempre 
hem donat suport, majoritàriament, a totes les iniciatives encaminades a preservar i 
fomentar l'ús i el coneixement de la llengua catalana en tots els àmbits de l'activitat 
ciutadana; 
 
Atès que aquesta voluntat s'ha traduït, en l'àmbit comercial, en l'aplicació de tot un 
seguit de mesures, d'entre les que cal destacar l'obligatorietat que els establiments 
comercials estiguin retolats, si més no, en llengua catalana; 
 
Atès que en aquests moments a Manresa encara hi ha molts establiments retolats 
únicament en castellà, fet que s'ha incrementat amb l'obertura d'establiments regentats 
per nouvinguts, la qual cosa implica l'incompliment d'un dels requisits exigits no només 
per aquest Ajuntament, sinó per la Llei 1/1998 de 7 de Gener de Política Lingüística; 
 
Atès que el dia 29 de Gener de 2003 va expirar el termini d'adaptació de les 
disposicions d'aquesta Llei, però en molts casos segueix sense complir-se; 
 
EI GMCiU PROPOSA: 
 
PRIMER: Que l'Ajuntament de Manresa vetlli perquè totes les llicències d'activitats 
comercials compleixin les prescripcions establertes pel mateix Ajuntament en 
compliment de la Llei 1/1998 de 7 de Gener de Política Lingüística referent a la 
retolació en català i l'acreditació que les altres  prescripcions que estableix l'esmentada 
Llei en matèria d'ús del català seran complertes; 
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SEGON: Que en cas de detectar incompliments en aquest àmbit, s'incoïn els 
expedients que correspongui a fi i efecte de, si s'escau, sancionar-los i esmenar-los; 
 
TERCER: Fomentar la pràctica, l'ús i el foment de la llengua i la cultura catalanes en el 
nostre municipi; 
 
QUART: Comunicar els acords anteriors a la Generalitat Catalunya; al Parlament de 
Catalunya; a la Federació Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. 
 
 
Tot seguit, el secretari dóna compte d'una esmena presentada pels Grups Municipals 
del CiU, PSC, ERC i ICV-EA i de 19 de setembre de 2005, que transcrita diu el 
següent: 
 
"Atès que des d'aquest Ajuntament els grups polítics que integrem el Consistori sempre 
hem donat suport, majoritàriament, a totes les iniciatives encaminades a preservar i 
fomentar l'ús i el coneixement de la llengua catalana en tots els àmbits de l'activitat 
ciutadana; 
 
Atès que aquesta voluntat s'ha traduït, en l'àmbit comercial, en l'aplicació de tot un 
seguit de mesures, d'entre les que cal destacar l'obligatorietat que els establiments 
comercials estiguin retolats, si més no, en llengua catalana; 
 
Atès que en aquests moments a Manresa encara hi ha molts establiments retolats 
únicament en castellà, fet que s'ha incrementat amb l'obertura d'establiments regentats 
per nouvinguts, la qual cosa implica l'incompliment d'un dels requisits exigits no només 
per aquest Ajuntament, sinó per la Llei 1/1998 de 7 de Gener de Política Lingüística; 
 
Atès que el dia 29 de Gener de 2003 va expirar el termini d'adaptació de les 
disposicions d'aquesta Llei, però en molts casos segueix sense complir-se; 
 
Els grups sotasignats proposen: 
 
PRIMER: Que l'Ajuntament de Manresa segueixi vetllant  perquè totes les llicències 
d'activitats comercials compleixin les prescripcions establertes pel mateix Ajuntament 
en compliment de la Llei 1/1998 de 7 de Gener de Política Lingüística referent a la 
retolació en català i l'acreditació que les altres  prescripcions que estableix l'esmentada 
Llei en matèria d'ús del català seran complertes. 
 
SEGON: Que en cas de detectar incompliments en aquest àmbit, s'incoïn els 
expedients que correspongui a fi i efecte d'esmenar els incompliments i, si pertoca, 
sancionar-los." 
 
El senyor Vives i Portell diu que la tradició que té aquest Ajuntament, en el transcurs  
dels diversos governs que hi ha hagut durant tot el període democràtic en relació al 
foment de la cultura catalana i especialment de la seva llengua és indubtable i, per tant, 
l'esperit d'aquesta proposta no és precisament el de dir que ara no s'està fent, o que no 
s'està fent amb prou intensitat. Però si que és evident que el món ha canviat molt en 
aquests anys i que  la ciutat de Manresa no ha estat pas una excepció. 
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Fonamentalment perquè hi ha moltes persones que ara estan venint de nou a la ciutat, 
en molts casos no provenen  d'altres indrets de l'estat espanyol com succeïa  
tradicionalment, sinó que provenen de l'estranger i que, segurament, amb la millor de 
les intencions vénen a establir-se, vénen a treballar, vénen a establir els seus negocis, 
però encara no tenen, i és lògic perquè són nouvinguts en la seva immensa majoria, el 
punt de sensibilitat que puguin tenir  les persones que han nascut aquí o les que al llarg 
dels anys han acabat sabent que hi havia una necessitat peremptòria de defensar la 
llengua i la cultura d'aquest país. 
 
Des del GMCiU s'és conscient que des de l'Ajuntament de Manresa s'està complint la 
Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística, perquè, a més a més, entre d'altres 
coses, quan algú ve a demanar una llicència d'obertura per un establiment comercial, 
una de les exigències, un dels requisits més importants que es posen, és el de tenir la 
retolació, si més no, en llengua catalana. Per tant, l'Ajuntament està fent el que ha de 
fer; i altra cosa és que hi ha una proliferació de nous comerços, hi ha canvis constants, 
s'està assistint actualment a fenòmens de proliferació d'establiments que fins ara 
gairebé tenien una presència testimonial a la ciutat, com per exemple els locutoris, i és 
evident que molts d'aquests establiments, i com s'ha dit, no per mala voluntat sinó per 
la manca de sensibilitat o a vegades, fins i tot, perquè no sembla que això sigui prou 
important, tenen la rotulació o bé només en castellà o bé, fins i tot, a vegades no és ni 
en castellà, i en definitiva, que no és en català. 
 
Davant dels fets exposats, el GMCiU demana que des de l'Ajuntament, en aquest 
sentit, es faci un seguiment d'aquestes activitats. No de les activitats en si mateixes, 
que també és un altre capítol, sinó en aquest aspecte, que és un aspecte visual. És 
una qüestió que es pot veure a simple vista des del carrer. S'entén que això és 
important des del punt de vista, no sancionador, s'entén que la sanció ha de ser        
l'última mesura, però sí des del punt de vista de fer complir una norma i de sensibilitzar 
a totes aquestes persones. És a dir, que moltes vegades no n'hi ha prou en fer 
conèixer una norma a la gent, sinó que és bo explicar-li a la gent perquè existeix 
aquesta norma i perquè hom és tan gelós a l'hora de fer-la complir. No només perquè 
s'està en un estat en què afortunadament es regeix per l'imperi de la llei,  un estat de 
dret, sinó perquè les lleis tenen un sentit determinat, un sentit que va més enllà del que 
moltes vegades està escrit. I des d'aquest punt de vista més pedagògic, també 
s'encamina la proposta presentada, la qual també disposa el mateix esperit  amb el que 
s'ha abordat des dels diferents grups municipals l'esmena que s'ha consensuat.  
 
Des del GMCiU s'ha retirat els dos últims punts que hi havia a la proposta presentada 
perquè s'insistia en el fet de dir que l'Ajuntament fomentés l'ús de la llengua catalana, 
la promoció de la cultura catalana. El  punt estava posat en el sentit de refermar allò 
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que ja s'ha fet durant al llarg dels anys i no en un sentit crític o de recordatori. I en 
referència a l'últim punt que tractava sobre la comunicació, s'ha observat, en el moment 
de parlar-ho amb els demés portaveus dels diferents grups municipals, que més que 
comunicar-ho a d'altres estaments, segurament aquesta és una proposició en clau 
interna; és a dir, en clau d'intentar que la llei es pogués complir en l'àmbit del terme 
municipal de la ciutat, i en aquest sentit, el fet de retirar aquest punt no altera en 
absolut ni l'esperit ni tampoc el nucli en si de la proposta.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana agraeix en primer lloc la sensibilitat  que una 
proposició com la presentada manifesta, i no obstant això, s'ha volgut pactar en algun 
dels seus extrems perquè des del GMERC es té la perspectiva que expressa, per un 
costat, un zel a l'entorn de la llengua, i per altre, perquè proporciona ingredients per 
una reflexió sobre l'ús de la llengua catalana a la ciutat de Manresa en l'àmbit 
comercial. I s'aprofita per fer un apunt històric segons el qual, des de l'aprovació de la 
Llei de política lingüística del gener del 1998 que deixava una moratòria de 5 anys per 
l'aplicació general a tot el territori, precisament des d'aleshores l'Ajuntament de 
Manresa va fer una proposta , que mitjançant el Consorci de Normalització Lingüística, 
va estendre a l'Anoia, Berguedà, Bages i Cerdanya, segons la qual els municipis 
donaven un tríptic anomenat  "el català al comerç i a la indústria", en el qual es 
recomanava ja l'aplicació de la llei, i a més a més s'expressava amb percentatges el 
coneixement que els conciutadans tenien de la llengua catalana. Tant és així, que tot i 
que molts no puguin parlar català, el 96% de la població l'any 1998 entenia la llengua 
catalana, i en aquests moments no ha baixat pas gaire malgrat que un dels aspectes 
que apareix en la proposició de CiU que és la nova ciutadania, els immigrants que han 
arribat també a Manresa. I es comenta aquesta reflexió perquè en els matisos que 
s'han fet, més que l'ajuntament de Manresa "vetlli" es substitueixi per "seguir vetllant" ja 
que des de l'àmbit de llicències ja s'han fet requeriments en els últims mesos recordant 
la normativa lingüística que després de cinc anys ja té caràcter d'obligatorietat. I com a 
resultat manifestar que el 70% de la gent visitada ha fet el canvi sense cap mena de 
problema, i ho diu per tal  de posar de manifest que aquest és un col·lectiu 
fonamentalment de nouvinguts, que no tenen cap prejudici lingüístic, que segurament 
quan han manifestat demanar una llicència per obrir un establiment a la ciutat han dit a 
tot que sí, i després no han acabat d'entendre que de fet això preveia també tenir el 
rètol en català. I això significa que a partir d'una visita posen el rètol en català. I això 
val, per exemple, pels locutoris, alguns dels quals ho han fet d'una manera realment 
precipitada ja que es veu que inicialment hi deia "locutorio" i ara només diu "locutori" i 
val per la cansaladeria que hi ha a la Baixada  de la Seu, en la qual algú, en un 
moment determinat, va fer saltar la "C" del rètol  i van posar un adhesiu amb dues "ss" i 
ja va quedar complerta la llei de normalització lingüística, o bé, valdria per un col·lectiu 
de restaurants xinesos que, per indicacions de la pròpia xarxa que els impulsa, 
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acostumen a guardar un bilingüisme exquisit, fins al punt que hi ha coses tant 
pedagògiques a la plaça de la Creu com allò de "el pato laqueado" ha estat traduït per 
"ànec Beijing".  
 
D'altra banda, a Manresa, i d'acord amb el Consorci de Normalització Lingüística, s'ha 
preparat una campanya que va adreçada en primer lloc a locutoris, que seria un altre 
dels àmbits on el català a vegades hi és absent. Es coneixia l'experiència de Vic, i s'ha 
preparat un programa de visites que es voldria estendre a la Catalunya central segons 
la qual les  trucades, destinacions, ofertes, etc., realitzades en els locutoris funciona 
amb llengua catalana, i això es voldria fer extensiu a aquest àmbit de visites als 
locutoris, a  les cansaladeries i finalment als basars xinesos.  
 
També expressar que el zel que manifesta el consistori necessita el suport dels 
conciutadans ja que, per exemple, anar a un restaurant xinès que ha fet l'esforç de 
catalanitzar la seva carta i després sistemàticament parlar-los en castellà és ajudar-los 
poc, ja que veuen que l'administració els demana una cosa i llavors molts usuaris no 
troben pertinent de fer servir. Per tant, insistir en que també en els restaurants xinesos 
s'ha de parlar en català; i dir finalment que l'àmbit principal de catalanització pel que fa 
al comerç encara depèn de lleis superiors i van vinculats, o bé a l'etiquetatge o a les 
normatives o a d'altres qüestions que són les que realment i definitivament poden 
normalitzar la llengua.  
 
L'alcalde sotmet l'esmena a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 1 GMICV-EA, 1 GMPPC i 8 GMCiU) i , 1 abstenció de la  senyora  Sensat 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, es declara acordat: 
 
"Atès que des d'aquest Ajuntament els grups polítics que integrem el Consistori sempre 
hem donat suport, majoritàriament, a totes les iniciatives encaminades a preservar i 
fomentar l'ús i el coneixement de la llengua catalana en tots els àmbits de l'activitat 
ciutadana; 
 
Atès que aquesta voluntat s'ha traduït, en l'àmbit comercial, en l'aplicació de tot un 
seguit de mesures, d'entre les que cal destacar l'obligatorietat que els establiments 
comercials estiguin retolats, si més no, en llengua catalana; 
 
Atès que en aquests moments a Manresa encara hi ha molts establiments retolats 
únicament en castellà, fet que s'ha incrementat amb l'obertura d'establiments regentats 
per nouvinguts, la qual cosa implica l'incompliment d'un dels requisits exigits no només 
per aquest Ajuntament, sinó per la Llei 1/1998 de 7 de Gener de Política Lingüística; 
 
Atès que el dia 29 de Gener de 2003 va expirar el termini d'adaptació de les 
disposicions d'aquesta Llei, però en molts casos segueix sense complir-se; 
 
Els grups sotasignats proposen: 
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PRIMER: Que l'Ajuntament de Manresa segueixi vetllant  perquè totes les llicències 
d'activitats comercials compleixin les prescripcions establertes pel mateix Ajuntament 
en compliment de la Llei 1/1998 de 7 de Gener de Política Lingüística referent a la 
retolació en català i l'acreditació que les altres  prescripcions que estableix l'esmentada 
Llei en matèria d'ús del català seran complertes. 
 
SEGON: Que en cas de detectar incompliments en aquest àmbit, s'incoïn els 
expedients que correspongui a fi i efecte d'esmenar els incompliments i, si pertoca, 
sancionar-los." 
 
 
8.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EA, PSC I ERC SOBRE EL 

COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL MIL.LENNI DE LES NACIONS 
UNIDES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals  d'ICV-EA, PSC i ERC, 
de 15 de setembre de 2005, que, transcrita, diu el següent: 

"Atès que el Fons Català de Cooperació, com a membre de Ciutats i Governs Locals 
Units (CGLU), ha fet una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a la Campanya 
pels Objectius del Mil·leni de les Nacions Unides (NU) i a subscriure la "Declaració dels 
Governs Locals pels Objectius del Mil·leni" que diu textualment: 

 
"Els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni s'impulsen des de les ciutats. 
El 2005 és un any clau per la lluita mundial contra la pobresa. La Cimera del Mil.leni+5 
al setembre, posarà de manifest la urgent necessitat de promoure accions a tots els 
nivells per arribar a aconseguir el Objectius del Mil·leni. Per activar tots els sectors de 
la societat, la sensibilització a l'escala local és indispensable. 
 
Nosaltres els alcaldes i representants de governs locals del món membres de Ciutats i 
Governs Locals Units representant més de la meitat de la població mundial en 127 
estats membres de Nacions Unides, estem determinats que els Objectius i Fites de 
Desenvolupament del Mil·leni siguin assolits. La nostra determinació incondicional es 
demostra de la següent manera: 
 
Prioritzant els Objectius i Fites de Desenvolupament del Mil·leni; eradicar la pobresa i 
la fam, assegurant que tots els nens i nenes acabin l'educació primària, promoure la 
igualtat de gènere, millorar la salut materna, recuperar terreny davant l'expansió del 
VHI/SIDA, millorar les condicions de vida dels habitants dels tuguris, assegurar l'accés 
a l'aigua potable i al sanejament, protegir el medi ambient i crear una aliança mundial 
pel desenvolupament assegurant que els països rics donen un major i millor ajut. 
Redueixen la pobresa i milloren les oportunitats de comerç amb els països més pobres; 
 
Subratllant la indispensable necessitat d'accions a escala local per aconseguir els vuit 
Objectius l'any 2015; 
 
Remarcant l'important rol dels governs locals en la promoció de la igualtat de gènere 
com a instrument de desenvolupament; 
 
Sensibilitzant sobre el fet que els Objectius del Mil·leni requereixen compromisos de la 
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societat en el seu conjunt, i que la mobilització dels governs locals serà fonamental per 
la seva execució. 
 
Nosaltres, els alcaldes i representants de governs locals sol·licitem als caps d'estat i de 
govern, reunits el dia 14 de setembre de 2005 a Nova York en la Cimera del Mil.leni+5 
que: 
 
Compleixin les promeses realitzades en la Declaració del Mil·leni i aprofitin aquesta 
oportunitat històrica d'eradicar la pobresa amb l'objectiu d'afavorir la pau en el món; 
 
Garanteixin que, amb esperit solidari, els Objectius del Mil·leni pel Desenvolupament 
siguin assolits en tots els països; 
 
Reconeguin el paper fonamental dels governs locals com a agents únics i 
indispensables per la implementació dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni; 
 
Assegurin als governs locals els recursos i poders necessaris perquè puguin assumir 
les seves responsabilitats amb la finalitat d'arribar a aconseguir els Objectius i Fites del 
Mil·leni a cada país; 
 
Estableixin formalment un paper consultiu per als governs locals dins de les Nacions 
Unides en temes de governabilitat mundial. 
 
Nosaltres, els alcaldes i representants de governs locals del món, ens comprometem a:  
Reforçar la governabilitat local per arribar a aconseguir els Objectius del Mil·leni l'any 
2015, enfortint la participació ciutadana i les aliances amb la societat civil i el sector 
privat; 
 
Llançar la Campanya de Ciutats del Mil·leni per demostrar i promoure el compromís 
de les ciutats i dels seus ciutadans per arribar a assolir els Objectius i Fites de 
Desenvolupament del Mil. leni. " 

Atès que aquesta crida ha coincidit amb la Cimera del Mil·leni +5, que s'ha celebrat a 
Nova York del 14 al 16 de setembre i que ha reunit els caps d'estat i de govern dels 
191 països que van subscriure la Declaració del Mil·leni l'any 2000. 

 
Atès que Manresa, com un node més de la xarxa mundial contra la pobresa, ja s'ha 
sumat a les dues mobilitzacions globals dels dies 1 de juliol i 10 de setembre, sorgides 
al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre del gener passat i articulades com la "Crida 
Global per a l'Acció Contra la Pobresa", per tal de donar compliment del primer objectiu 
del Mil·leni, eradicar la pobresa extrema i la fam. 
 
Atès que el Consell Municipal de Solidaritat i la Regidoria de Solidaritat i Cooperació 
Internacional tenen com a temes transversals de treball els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·leni de NU i les mobilitzacions dels Fòrums Socials Mundials, 
en el marc de l'eix temàtic bianual 2005-2006 " A Manresa fem possible un altre món" . 
 
És per això els grups sotasignants proposen al Ple Municipal de Manresa l'adopció dels 
següents 
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ACORDS: 
 

1.  Aprovar la "Declaració dels Governs Locals pels Objectius del Mil·leni" de Ciutats i 
Governs Locals Units i remetre'n la seva subscripció al Secretariat Mundial de la CGLU 
amb seu a la capital de Catalunya, Barcelona. 

 
2. Demanar al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol, i a la Unió Europea 

que treballin amb major intensitat en la consecució dels Vuit Objectius de 
Desenvolupament del Mil·leni; per això sol·licitem l'avenç en la cancel·lació al màxim 
del deute (a ser possible el 100%) dels països més pobres i que es fa pressió a les 
institucions multilaterals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i Organització 
Mundial del Comerç) per tal que els recursos alliberats s'orientin a assolir els Objectius 
de Desenvolupament del Mil·leni. 

 
3. Convidar la ciutadania, institucions, organitzacions i entitats de Manresa, del Bages i de 

la Catalunya Central a participar a les noves accions de mobilització que a Manresa 
promoguin el compliment dels Objectius del Mil·leni i el primer objectiu, eradicar la 
pobresa extrema i la fam: la tercera data d'acció global (el 10 de desembre), la Marxa 
per la Justícia Global (12 d'octubre) i l'Acció "Pressiona per la Pobresa Zero" (15 
d'octubre). 

 
4. Donar coneixement d'aquesta moció al Fons Català de Cooperació, al Secretariat 

Mundial de Ciutats i Governs Locals Units, a l'Agència Catalana de Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Exteriors i Cooperació del govern espanyol i al 
responsable de Política Exterior del Consell de la Unió Europea." 

 
 

El senyor Rubio i Cano diu que  respecte la moció presentada vol adoptar una actitud 
transcendent i vehement ja que no es tracta d'una moció més,  presentada pel regidor 
de Solidaritat, el qual en presenta sovint a requeriment d'entitats i ONG. La moció és 
dipositària d'un contingut important perquè és la primera moció que es rep de l'entitat 
que agrupa els governs i ciutats del món, una entitat creada l'any 2004 que porta per 
nom Associació Ciutats i Governs Locals Units i que consisteix en la unió de diferents 
federacions que hi havia fins ara a nivell internacional, i a més a més, els ciutadans de 
Catalunya tenen l'honor de tenir la secretaria a la ciutat de Barcelona. D'altra banda, el 
gran element de transcendència és l'aprovació d'una declaració  que ha estat 
impulsada a partir d'una campanya a nivell mundial i que ha fet que governs locals com 
el que representa a la ciutat de Manresa, es dirigeixin a les Nacions Unides i al voltant 
de 200 caps d'Estat i de Govern que la setmana passada es van reunir a Nova York en 
l'Assemblea de la ONU en motiu del seixanta aniversari de l'organització, amb dos 
objectius fonamentals. En primer lloc, debatre la reforma de les Nacions Unides i del 
sistema d'organitzacions internacionals, i en segon lloc, fer la valoració de com s'estava 
donant compliment als objectius del mil·leni i que calia fer per avançar-hi.  
 
En primer lloc, esmentar els vuit objectius del mil·leni:  
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1. Eradicar la pobresa extrema i la fam a data de 2015.  
2. Aconseguir l'ensenyança primària universal 
3. Promoure la igualtat entre gèneres i l'autonomia de la dona 
4. Reduir la mortalitat infantil 
5. Millorar la salut materna 
6. Combatre la sida, el paludisme i d'altres malalties 
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient 
8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament. 

 
Cal dir, que el segon acord de la moció estableix de demanar al Govern de la 
Generalitat, al Govern Espanyol i a la Unió Europea per tal d'aconseguir amb major 
intensitat la consecució dels vuit objectius, i en especial del primer. 
 
Sobre el primer punt de la declaració cal dir, que cada tres segons mor al món un nen 
de fam, vint cada minut i amb un dia 24.000 infants moren de fam, als quals s'ha de 
sumar 7.000 més que moren per conseqüències de la pobresa extrema.  
 
La campanya es va iniciar el juliol i es va rebre  la comunicació pertinent a finals de 
juliol a l'Ajuntament . Al no haver-hi ple en el mes d'agost, s'ha arribat tard a  la cimera 
de les Nacions Unides. Tot i que no s'hi ha arribat a temps, i tenint en compte que la 
moció sí que  hi arribarà a temps, es tenen ja els resultats de la cimera de la setmana 
passada. La cimera no va significar un fracàs absolut ja que es van assolir avenços 
tímids tals com la creació de la Comissió per la Consolidació de la Pau i s'ha reformat 
la Comissió de drets Humans per tal que sigui un òrgan per supervisar les moltes 
operacions humanitàries que té les Nacions Unides al món. Més enllà d'això sí que ha 
estat un fracàs.  
 
Es passa  a exposar unes dades d'interès. Tan sols cinc estats del món compleixen el 
dedicar el 0.7% del seu PIB a l'ajuda al desenvolupament i al ritme d'ajuda actual, la 
fam i la pobresa extrema no es reduirà fins l'any 2040.  1.200 milions de persones 
viuen actualment amb menys d'un dolar diari, i a aquest ritme en el termini de l'any 
2015 si afegiran 380 milions de persones més, la meitat de les quals es trobaran a 
l'Àfrica.  
 
En l'acord es demana al govern Espanyol, ja que Espanya té a les seves mans dedicar 
2.216 milions d'euros a condonar el deute que tenen els països més pobres del món, 
segons declaracions del govern espanyol.   
 
I  en el segon acord es demana, en relació amb la condonació del deute als 32 països 
del món que tenen el deute més elevat i que alhora són els estats del món amb major 
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pobresa,  que les institucions internacionals  dediquin els recursos que s'alliberin del 
deute a combatre la pobresa, la fam i per a complir els altres objectius del mil·leni.  
 
La valoració de la cimera de les Nacions Unides és que ha estat un fracàs molt 
important en relació a acomplir els objectius del mil·leni, i per combatre aquest resultat, 
el que es pot fer des del consistori, com a institució, és convidar  a la ciutadania a que 
tingui un rol actiu. La ciutadania de Manresa és activa tal com ho demostra l'èxit 
d'assistència a la convocatòria de la Marxa Blanca en que hi va assistir entre 400 i 500 
persones, una quarta part de l'assistència que va rebre una concentració amb el mateix 
propòsit al Moll de la Fusta a Barcelona. Per tant, es pot convidar a la ciutadania, ja 
que com a ciutadana cadascú pot expressar la seva opinió, i aquest és un tema que 
s'ha de situar a l'agenda política de la ciutat i s'ha de procurar que les administracions 
amb més marge de decisió també s'hi involucrin.  Per tant, davant de fracassos com el 
de la setmana passada és necessari fer més pressió i més activitat per tal  que els 
objectius del mil·leni no s'aconsegueixin l'any 2040, sinó abans. Per tant, amb aquesta 
moció es convida a la ciutadania a participar en les properes dates en què tindrà 
l'oportunitat d'expressar la seva opinió.   
 
El senyor Vives i Portell diu que és veritat que s'ha de sensibilitzar la ciutadania i la 
veritat és que  no s'és conscient del que passa. I a vegades sensibilitzar a la població 
sobre problemes que passen lluny o que només passen per un fotograma a la televisió 
i que ràpidament convida a fer zapping perquè allò fa patir massa i esborrona, doncs és 
complicat. Per tant, potser com a estratègia, i no tant sols com a estratègia sinó perquè 
d'alguna manera, el que ara pot semblar utòpic es pot  a la llarga aconseguir,  caldria 
recordar un instrument concret. Es tracta de les iniciatives que des d'aquesta 
administració s'han portat a terme per fer coses concretes en llocs determinats del 
món.  Per exemple es pot recordar que fa uns 26 anys un germà de la Salle va 
abandonar la placidesa del carrer de La Pau per anar a Togo a fer-hi una escola. Allò 
era un projecte concret , era fer una escola.  I per tant, si es donen instruments 
concrets, més palpables a la gent, aquesta veu les coses més factibles. És a dir, que 
s'ha omplert un parell d'urnes amb cartes pel Sr. Rodríguez Zapatero, i difícilment se 
les haurà pogut llegir el President del govern ja que n'hi ha arribat moltes. I   amb això 
no es titlla el President del Govern de manca de voluntat per llegir aquestes cartes sinó 
senzillament d'impossibilitat material, encara que el propi volum d'aquestes missives 
facin pensar en el seu destinatari que allà hi ha molta sensibilitat acumulada i que hi ha 
unes demandes molt clares per part de la població. Però segurament, sense 
menystenir això, sense voler arribar a aquesta sensibilització global per a un problema 
tant gran com el que afecta a tothom, s'hauria o es podria acabar pensant en coses 
concretes que es puguin fer; i que es puguin fer, potser no directament des de 
l'Ajuntament de Manresa per la falta de força o capacitat, però segur que amb una 
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xarxa d'Ajuntaments de Catalunya, per exemple, sí que es té aquesta força. I s'està 
parlant d'una xarxa d'ajuntaments i no s'està parlant de la Generalitat ni de la Diputació. 
Per tant , des d'aquest punt de vista al GMCiU li semblaria extraordinàriament 
interessant. 
 
El senyor Rubio i Canó diu que els projectes de cooperació d'aquest Ajuntament  que 
tenen incidència en la línia plantejada pel GMCiU disposen d'una partida de 130.000 €; 
és a dir, que aquests diners es tradueixen en accions concretes  que s'explica a la 
ciutadania i que es transmet per exemple, en l'exposició que s'efectua en la Fira 
d'ONG. 
 
Però, precisament en la línia de la  reflexió del senyor Vives, cal dir que el món solidari 
i cooperatiu està entrant en una nova fase en què, no només es té compte les accions 
de sensibilitat i de l'acció concreta perquè avui dia el món és un, i la capacitat de la 
ciutadania i de les institucions poden fer que es prenguin decisions que sinó no es 
prendrien. Un exemple d'aquest fet és  l'última reunió del G8, el qual davant de la 
pressió internacional i davant de la pressió de la ciutadania, va adoptar la decisió de 
dedicar unes partides especifiques en aquells països on la malària continua sent una 
pandèmia important i que permetran, si es compleix, eradicar la citada malaltia. Per tot 
això, ara la ciutadania global i la pressió que es fa amb accions, que a algú li poden 
semblar ridícules, és un poder important. Avui dia, el món és global i una acció d'aquest 
tipus pot permetre canviar decisions polítiques que si no hi hagués hagut pressió no es 
prendrien. A Escòcia, el G8 no s'hagués plantejat això. I els recursos que l'Estat 
espanyol, tal com va anunciar el Govern el 8 de juliol que pot destinar, s'han de debatre 
la setmana que ve a Washington en la reunió del FMI i el BM. Si els diners que els 
països pobres deuen a Espanya es condonessin i es dediquessin a la línia d'acció 
plantejada pel GMCiU i a la línia de polítiques de solidaritat i de cooperació ja seria una 
bona acció. Per tant, es comparteix el que es diu des del GMCiU però es reivindica que 
avui dia l'opinió pública, la ciutadania i les institucions són uns agents de canvi molt 
importants i cal reivindicar-ho i la pròpia ciutadania ho entén, és a dir, que entén que 
l'Ajuntament destini 130.000 € a cooperació directa, a fer un Hospital a Camerun, que 
aquest estiu Dentistes Mundi hagi arreglat l'aparell dental de Bambilor i de tota la seva 
comarca, i molts altres fets concrets, que és el que la gent valora i que és  tangible. 
Però els milers de milions d'euros que permetin canviar de base i complir aquests 
objectius només es poden aconseguir amb  posicionaments com el que  ara 
possiblement s'adopti i amb la participació activa de la ciutadania. Per sort, el món és 
un per les coses bones i per les coses dolentes.  
 
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. 
 



 142

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 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 
GMICV-EA, 8 GMCiU) i 1 abstenció del senyor Javaloyes per absència de la Sala en el 
moment de la votació ; 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 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

SUASUS S.L. PELS DEUTES ACREDITATS I INFORMATS PEL 
RESPONSABLE DEL SERVEI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora de Serveis Socials i Joventut, que 
transcrit diu el següent:  

 
"L’Ajuntament de Manresa té un contracte de transport adaptat de 15 places, amb 
l’empresa SUASUS. A partir d’abril de 2005  aquest contracte s’ha ampliat amb 3 
places més que no quedaran regulades fins a nou contracte. 
 
En conseqüència d’això, la regidora de Serveis Socials i Joventut  que subscriu, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
“1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’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 en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 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, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l’entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
 
ORGANISME, ENTITAT 
O INDUSTRIAL              CONCEPTE         EUROS 
 
SUASUS, S.L.  Ampliació transport 
CIF: B62002407    adaptat juny 2005       425,86 
 
SUASUS, S.L.  Ampliació transport 
CIF: B62002407  adaptat juliol 2005       425,86 
 
SUASUS, S.L.  Ampliació transport 
CIF: B62002407  adaptat agost 2005       425,86 
                                     ___________ 
         

TOTAL.................................   1.277,58" 
   

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 8 GMCiU) 
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i 1 abstenció del senyor Javaloyes per absència de la Sala en el moment de la votació ; 
de conformitat amb allò que disposa l'art. 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. 
 
 
9.2  APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT AMB 

CÀRREC A BAIXES DE CRÈDITS DE DESPESES D'ALTRES PARTIDES 
DEL PRESSUPOST I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 24/2005. 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde,  que transcrit diu el següent:  
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a baixes de 
crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i 
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre 
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2006. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2005 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- 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 24/2005 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
     

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 24/2005 queda resumit per ca-  
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pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.176.086,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.214.130,86

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.536.163,42  nanceres ...........……………... 1.346.063,26

     

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

cies ...............…..…………….. 17.776.518,58  cies ..................………………  5.402.797,37

     

Capítol 5.- Ingressos      

patrimonials .......………………  559.274,59    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions   

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.854.865,94

     

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

cies de capital ……..……........ 5.476.493,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.855.857,04  financers .............……………. 4.977.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.575.435,03  T  O  T  A  L  ........…………… 110.575.435,03 
 
PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU  CAUSES 

452.5.226 Festes.- Despeses diverses 287.429,00 45.000,00   332.429,00 Consignació insuficient. 
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011.3.310 Préstecs altres institucions financeres.- Interessos 1.278.522,26  45.000,00 1.233.522,26 Consignació sobrant 

       

   45.000,00 45.000,00    

       

 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que l'expedient de crèdits es justifica pel fet de 
reforçar la partida de festes- despeses diverses en 45.000 € amb motiu de la Fira 
d'espectacles d'arrel tradicional.  
 
L'alcalde el sotmet directament a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA),  8 abstencions (GMCiU), i 1 abstenció del senyor Javaloyes 
per absència de la Sala en el moment de la votació ; 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. 
 
 
10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMCiU, de 15 de setembre de 2005, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que aquest grup municipal va assabentar-se per la premsa de la signatura 
d'aquest conveni, i deguda a la seva importància i import econòmic (12.000€) 
 
El Grup Municipal de CIU, 
 
PREGUNTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ, 
 
En què consisteix el conveni? 
 
Perquè no es va informar en la comissió de Serveis al Territori d'aquest conveni? 
 
És necessària la contractació d'aquest servei "extra" d'assistència tècnica a les obres 
promogudes per l'Ajuntament i de les quals l'Ajuntament n'és el responsable de vetllar 
pel compliment de les mesures de Seguretat i Salut a través de la figura del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat per l'Ajuntament. 
 
En data 20 de juliol de 2004 l'equip de govern responia a una pregunta d'aquest Grup 
Municipal referent a la Coordinació d'Activitats Preventives de la manera següent: "pel 
que fa a les obres de construcció l'Ajuntament compleix totes i cadascuna de les 
determinacions que s'indiquen a la normativa vigent sobre (riscos-laborals-
coordinacions d'activitats empresarials) i que bàsicament són: Redacció de l'estudi de 
seguretat i salut o estudi tècnic bàsic i designació d'un coordinador de l'obra". 
 
Disposen les empreses adjudicatàries dels Recursos Preventius obligatoris a les 
obres?" 
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La senyora Mas i Pintó diu que el conveni a què fa referència la  pregunta es va 
signar el 3 d'agost. Es tracta d'un conveni que és complementari i coherent amb els 
objectius del Pla Local per al Foment de l'Ocupació i la Cohesió Social, i té bàsicament 
un únic objectiu que és coordinar i facilitar les relacions laborals en matèria de 
seguretat i salut. L'objectiu es preveu que s'assoleixi a través de dues actuacions. Per 
una banda, per mitjà  de la  introducció d'unes determinades clàusules en les obres a 
licitar per a l'Ajuntament, clàusules relatives en matèria de seguretat i salut; i per l'altra, 
per mitjà d'assistència i assessorament sindical als treballadors en matèria laboral i 
prevenció de riscos laborals. 
 
 El per què no es va informar en la Comissió de Serveis al Territori, possiblement 
s'hagués hagut d'informar, però al fer-se la signatura d'aquest conveni a través d'un 
decret, i els decrets normalment i per imperatiu legal no s'informen. Però per la seva 
incidència o vinculació amb temes que afecten directament a territori s'hauria d'haver 
comentat el tema.  
 
En qualsevol cas, l'àmbit del conveni no és un servei extra en matèria de seguretat i 
salut ja que no es tracta d'un assessorament ni a l'empresa ni a qui fa les obres ni al 
coordinador de seguretat i salut sinó que es tracta d'un assessorament sindical als 
treballadors. Es tracta d'un assessorament que té com objectiu conscienciar als 
treballadors en la prevenció dels riscos laborals entenent que són una part bàsica. 
 
Pel que fa a la darrera pregunta de si les empreses adjudicatàries disposen dels 
recursos preventius obligatoris a les obres, s'ha de contestar que sí ja que en principi 
totes les obres es basen en un estudi de seguretat que fixa quines són les mesures 
que s'han de prendre en funció de les peculiaritats de cadascuna de les obres. El referit 
estudi de seguretat es desenvolupa per part del contractista en el  Pla de Seguretat, el 
qual ajusta, en definitiva, al que deia l'estudi;  i aquest Pla és aprovat pel coordinador 
de seguretat i salut, i totes les obres disposen d'un coordinador que té com a objectiu 
bàsic fixar o determinar el seguiment del Pla de Seguretat. Per tant, s'ha d'afirmar que 
totes les empreses adjudicatàries disposen d'aquests recursos preventius. 
 
 
10.2  PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMCiU, de 15 de setembre de 2005, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que la Generalitat de Catalunya ha aprovat i convocat l'atorgament de 
subvencions per tal que els Ajuntaments i els Consells Comarcals de Catalunya 
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desenvolupin programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres 
immigrades, durant l'any 2005 al territori de Catalunya; 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds va començar el dia 22 d'agost i 
finalitza el proper dia 23 de setembre; 
 
EI GM de CiU, pregunta: 
 
Ha sol·licitat aquest Ajuntament la subvenció que contempla aquesta convocatòria de 
la Generalitat de Catalunya? 
 
Si ho ha fet, per quin import global i per quins programes s'ha sol·licitat?" 
 
 
El senyor Rubio i Cano diu que l'Ajuntament encara no ha fet la sol·licitud però ho farà 
aquesta setmana, el termini acaba el dia 23, i encara que a Barcelona sigui festa 
divendres, a Manresa no ho serà i es disposa fins i tot de la possibilitat de fer-ho el 
mateix dia 23 a l'oficina de Benestar i Família, i es sol·licitarà un import global que a 
data d'avui, amb els 7 projectes que de moment es preveu presentar, pujarà a   
161.743, 93 €. Es tracta de 7 programes que s'inclouen en les tres línies objecte de 
subvenció, i que són els programes d'acollida de les persones estrangeres immigrades, 
programes de promoció de la igualtat d'oportunitats, acomodació i diversitat cultural, i 
accions específiques. En concret, els programes que es presentaran, i que és possible 
que en el transcurs d'aquesta setmana s'acabi de tancar algun programa més tal com 
cursos d'iniciació al català, són els següents: 
 

1. Programa de mediació per a l'accés a l'habitatge. 
2. El projecte socioeducatiu Espai Jove 
3. Projectes d'informació i assessorament legal a estrangers 
4. Projecte d'acolliment i informació general a estrangers. 
5. Informes d'habitatges  de reagrupació familiar 
6. El projecte "Participació Associativa i foment de la interculturalitat 

en les activitats d'entitats ciutadanes" 
7. Les activitats pròpies del Programa municipal d'immigració i 

ciutadania, de sensibilització, informació i difusió del fet migratori 
i intercultural. 

 
Més enllà del que s'ha preguntat, informar que la línia de subvenció esmentada ha 
estat una línia molt sol·licitada any rera any des de l'administració local. Per primera 
vegada, en el pressupost general de l'Estat per aquest exercici 2005 hi ha hagut una 
partida molt important. La problemàtica ha estat que entre l'Estat i la Generalitat no han 
posat la  rapidesa que hagués calgut i  s'han trobat amb aquesta convocatòria 
publicada al DOGC l'1 d'agost, presentació de sol·licituds en el termini de 23 de 



 148

setembre, es resoldrà amb un mes o un mes i mig, i a més a més, es tracta d'accions 
que s'hauran de justificar i per tant, hauran d'estar executades abans del 13 de 
desembre. Això ha fet que en aquesta convocatòria, tant aquest consistori com les 
altres administracions fonamentalment presentaran accions que ja estaven 
programades independentment del coneixement i la implantació d'aquesta línia, i per 
tant, no es presentarà el que s'hagués desitjat i volgut d'accions noves, ja que no s'han 
pogut implementar perquè no es disposava dels recursos, tot i que d'alguna d'elles sí 
que se'n pot disposar per poder executar-la en el termini d'un mes i després poder 
presentar el justificant de l'execució de l'acció. I per la vessant positiva, s'ha de valorar 
que dóna l'eix vertebral de cara al pressupost 2006 i a les accions que es puguin 
realitzar durant el 2006 ja que determina aquell tipus d'accions que són 
subvencionables, i per tant, es pot pensar que es disposarà de recursos per poder obrir 
noves accions.  
 
Un cop tractats tots els assumptes, l'alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 h 40 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 

 


