Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 20 de febrer
de 2006. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar
la sessió número 2 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:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sra. Maria Àngels Mas i Pintó
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. José Luís Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Ignasi Perramon i Carrió

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

Montserrat Mestres i Angla
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Rosa Argelaguet i Isanta
Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio Cano
Josep Vives i Portell
Imma Torra i Bitlloch
Josep Becerra i Finestras
Maria Rosa Riera i Montserrat
Gregori García i Lladó
Alexis Serra i Rovira
Miquel Àngel Martínez Conde
Josep Maria Sala i Rovira
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius Díaz

Secretari general
Sr.

Alfred Lacasa i Tribó

El senyor Miquel Àngel Martínez Conde s'incorpora a la sessió quan són les 20:21
hores, en el coneixement del punt 8.4 de l'ordre del dia.
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El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts, i un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL DIA 16 DE GENER DE 2006.

NÚM.

01/2006,

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària del dia 16 de gener de 2006, que s'ha entregat als regidors i
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, l'acta del dia 16 de gener de 2006 queda aprovada per
unanimitat dels 24 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 2, 3, 4, 5 I 6 ,
CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23 I 30 DE GENER I 6 DE FEBRER DE
2006, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985,
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 2, 3, 4, 5 i 6, corresponents als dies 9,
16, 23 i 30 de gener I 6 de febrer de 2006, respectivament, pel repartiment que de les
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DEL LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ 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’alcaldepresident 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
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A.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS

2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 49, DE 9
GENER DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 512/2005-2C,
RELACIÓ A LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DERIVADES
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA ORDINÀRIA DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR DE MANRESA.

DE
EN
EN
DE
LA

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 512/2005-2C interposat pel sr. JOSEP
FERRER MARTÍNEZ, contra la desestimació del recurs de reposició interposat per l’actor
contra l’acord plenari de data 20-09-04, d’imposició i ordenació de les contribucions
especials derivades de l’execució de l’obra ordinària de millora i ampliació de la
urbanització de la Plaça Major de Manresa, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
29/1 998, 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 JULIÀ VIVES i VALLS, 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. 923, DE 3 DE
FEBRER DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 623/2005-B, EN
RELACIÓ A SANCIÓ PER CONDUCCIÓ AMB TAXA D'ALCOHOL
SUPERIOR A LA PERMESA.

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 623/2005-B interposat per la sra. EVA
BOVER ROVIRA, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 07-09-05,
desestimatòria del recurs de reposició interposat per l’actora contra la resolució de
l’Alcalde-President de data 12-07-05, que resolia sancionar a l’interessada al pagament
d’una multa de 600€, amb motiu de la imposició de la denúncia 91148 per conduir en
data 11-02-05, amb una taxa d’alcohol en aire aspirat superior a 0.35mg/l i més
concretament 0.62mg/l i proposava a la Direcció General de Trànsit, la suspensió
temporal de permís de conducció per un termini no superior a tres mesos, davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu 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 la lletrada en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ,
directora 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. 679, DE 31 DE
GENER DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 659/2005-D, EN RELACIÓ
A LA INSTAL.LACIÓ D'UN RÈTOL PUBLICITARI A LA CTRA. DE
SANTPEDOR, NÚM. 17, 1R, 3A.

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 659/2005-D interposat pel sr. DOMÈNEC
TORRENT VILAJUSANA, contra la resolució de l’Alcalde de 8 de setembre de 2005 que
desestimava el recurs de reposició interposat en relació a les obres d'instal·lació d’un rètol
publicitari a la cra. de Santpedor núm. 17 1r 3a (expedient RP 0/016/05 – COM 169/05),
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 13 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

2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 50, DE 9 DE
GENER DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 20 DE
JULIOL DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE
BARCELONA,
QUE
DESESTIMA
EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 165/2005, EN RELACIÓ A RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 20 de juliol de
2005 pel Jutjat Contención-Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs
contenciós-administratiu núm. 165/2005 interposat pel sr. FRANCISCO RUIZ GARCIA,
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per l’actor en data 13-08-04, per desperfectes al vehicle
matrícula B-5872-TY, marca Peugeot 106, deguts presumptament a l’impacte amb una
tapa de clavegueram massa enlairada, al carrer Pep Ventura de Manresa, resolució
judicial que literalment diu: “Desestimo aquest recurs contenciós administratiu, sense
imposició de costes”.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 176, DE 13 DE
GENER DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 29 DE
JULIOL DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE
BARCELONA,
QUE
DESESTIMA
EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 276/2002-B, EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE
RENOVACIÓ DELS CARRERS ÀNGEL GUIMERÀ, CANONGE MULET,
CASANOVA I SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 29 de juliol de
2005 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el
recurs contenciós-administratiu núm. 276/2002-B interposat per la sra. MARIA
DOLORES GRIFELL MORERA contra l’acord plenari de data 20-05-02, desestimatori del
recurs de reposició interposat contra la liquidació acordada en l’expedient de
contribucions especials per a l’execució de l’obra “renovació c/ Àngel Guimerà, c/
Canonge Mulet, c/ Casanova i c/ Sant Joan Baptista de la Salle”, resolució judicial que
literalment diu: “DESESTIMAR el recuso P.ORDINARIO nº 279/2002-B intepuesto por
Dª María Dolores Grifell Morera, con la representación y defensa antes expresada,
contra la actuación administrativa a la que se ha hecho referencia en los antecedentes
de hecho de la presente, y en consecuencia: PRIMERO.- Declarar conforme y
ajustada a Derecho la actuación administrativa recurrida. SEGUNDO.- Sin condena en
costas”.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 380, DE 16 DE
GENER DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES RECAIGUDES
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 189/2002-B I EN EL
RECURS D'APEL·LACIÓ NÚM. 91/2005, EN RELACIÓ A PERCENTATGE
D'APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència recaiguda en el recurs
contenciós-administratiu núm. 189/2002-B interposat pel sr. ALBERT SERRA
SERENA i altres, que literalment deia: “1º ESTIMAR parcialmente el recurso
contencioso administrativo interpuesto por los actores contra los Acuerdos del Pleno
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del Ayuntamiento de Manresa de 18-2-2002, 9-7-2002 y 15-7-2002, ANULANDO
parcialmente el Acuerdo de 18-2-2002, en el sentido de reducir el porcentaje de
aplicación de las contribuciones especiales al 50%. 2º No se hace expresa condena en
costas”.
2n.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència recaiguda en el recurs
d’apel.lació núm. 91/2005 interposat pel sr. ALBERT SERRA SERENA i altres,
resolució judicial que diu: DESESTIMAMOS el recurso de apelación núm. 91/2005
interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de marzo de 2005, del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo núm. 7 de Barcelona y su provincia, estimatoria en parte
del recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 189/2002 ....”.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9628, DE 29 DE
DESEMBRE DE 2005, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA
DICTADA EL 19 DE DESEMBRE DE 2005 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2132/99, EN RELACIÓ A INDEMNITZACIÓ PER
INCOMPLIMENT DE CONVENI.

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 19 de
desembre de 2005 per la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu
núm. 2132/99 interposat per la sra. FRANCESCA SERRAMALERA SÁNCHEZ, contra
l’inactivitat d’aquesta administració, sol·licitant indemnització de quantitat pels danys i
perjudicis causats per l’incompliment del conveni subscrit en data 25-09-90 entre la mare
de l’actora, sra. Isabel Sánchez i aquest Ajuntament, resolució judicial que literalment
diu: “1) Fijar los intereses en 1.566,24 €; 2) Requerir al Ayuntamiento a que abone a la
parte ejecutante la cantidad de 908,06 €. Sin costas.”.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 782, DE 30 DE
GENER DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 588/2005
DICTADA EL 15 DE JULIOL DE 2005 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 509/2002 INTERPOSAT CONTRA L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON I DEL
PLA PARCIAL DE LA PARADA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 588/2005 dictada el dia
15 de juliol de 2005 per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu
núm. 509/2002 interposat per la sra. MONTSERRAT ALABERN RUBIRALTA, contra
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació Polígon I Pla Parcial “La Parada” de
Manresa, resolució judicial que literalment deia: “Primero. Estimar el recurso
interpuesto por Doña Montserrat Alabern Rubiralta contra el decreto dictado el 19 de
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noviembre de 2001 por el Alcalde de Manresa, que se anula por ser disconforme a
derecho en el particular referido a la superficie de la finca aportada por la recurrente,
que se fija en cuatro mil ochocientos trece con ochenta y uno (4.813,81) metros
cuadrados. Segundo. Ordenar a la Administración demandada la tramitación de un
expediente complementario en el que se concrete la adjudicación a la recurrente en
proporción a la superficie de la finca aportada antes referida. Tercero. No efectuar
pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la substanciación
del presente recurso”..
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 924, DE 2 DE
FEBRER DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 324/2005
DICTADA EL 5 DE DESEMBRE DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA, DINS EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9/2005-2A, EN RELACIÓ AL
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON I DEL PLA PARCIAL DE
LA PARADA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 324/2005 dictada el dia 5
de desembre de 2005 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, dins
el recurs contenciós-administratiu núm. 9/2005-2A interposat pel sr. JOAN PASCUETS
VILALTA contra la resolució de l’Alcalde-President de data 21-10-04, que desestimava
íntegrament la petició de l’actor i altre, de la tramitació d’una operació jurídica
complementària en relació als vols existents en la parcel·la adjudicada número 11 del
Projecte de reparcel.lació del Polígon I del Pla Parcial de la Parada de Manresa,
resolució judicial que literalment decideix: “Desestimar el recurs interposat per JOAN
PASCUETS VILALTA, tot confirmant la resolució impugnada, sense pronunciament
sobre les costes processals”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació."

2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 925, DE 2 DE
FEBRER DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 226/05,
DICTADA EL 5 D'OCTUBRE DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, AIXÍ COM DE LA
INTERLOCUTÒRIA DICTADA EL 21 DE NOVEMBRE DE 2005, DINS EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 324/2004-F, EN RELACIÓ A
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 226/05 dictada el dia 5
d’octubre de 2005 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, així com la
Interlocutòria dictada pel mateix Jutjat el dia 21 de novembre de 2005, no donant lloc a
l’aclariment de la sentència esmentada anteriorment, sol.licitat per aquest Ajuntament,
dins el recurs contenciós-administratiu núm. 324/2004-F interposat per la sra. ROSA
SOLER AGUT, contra la resolució denegatòria per silenci administratiu de reclamació
per responsabilitat patrimonial núm. 60/2003 sol·licitant una indemnització per lesions
degudes a una caiguda al carrer Flor de Lis, 25 el dia 17 de març de 2003, resolució

7

judicial que literalment deia: “Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso
contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª ROSA
SOLER AGUT contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la
reclamación de responsabilidad patrimonial, dejando sin efecto la misma por no ser
conforme a derecho, y condenando al Ayuntamiento de Manresa a que indemnice a la
recurrente en la cantidad de 8.824,15 euros por la lesiones sufridas así como al pago
de los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa hasta la
fecha de su efectivo pago, sin hacer especial imposición de costas”.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

B)

RECURSOS HUMANS

2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 737, DE 30 DE GENER DE 2006, SOBRE
NOMENAMENT D'UNA PERSONA COM A TÈCNICA ESPECIALISTA DE
GESTIÓ ESPECIALITZADA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1.- Nomenar amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima urgència,
a la persona que seguidament s’esmenta, per ocupar la plaça de la qual n’és titular la
senyora Rosa Maria Perramón Serra, que es troba en situació de baixa per incapacitat
temporal:
Escala d’Administració Especial
Subescala de Serveis Especials
Classe: Comeses Especials Tècnics/iques Especialistes
TÈCNICA ESPECIALISTA DE GESTIÓ ESPECIALITZADA
•

MARTA CUCURELLA PINILLA (DNI 39383103-L)

2.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Marta Cucurella Pinilla al lloc de
treball d’informadora turística amb núm. de codi FC15049-C1 de la Relació de Llocs de
Treball del personal al servei d’aquest ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió del dia 16 de gener de 2006.
3.- La senyora Cucurella s’incorporarà al lloc de treball, prèvia presa de possessió, el
dia 31 de gener de 2006 i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en el
moment en que es reincorpori al servei la titular de la plaça. De conformitat amb el que
disposa l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."

C)

ASSUMPTES DIVERSOS
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2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL L'ALCALDE, NÚM. 620, DE 2 DE
FEBRER DE 2006, SOBRE RECTIFICACIÓ D'UN ERROR MATERIAL
CONTINGUT EN EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL D'EMERGÈNCIES PER
FIRES I ESPECTACLES: FIRA DE L'AIXADA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“ 1r. Rectificar el Pla d’Actuació Municipal d’emergències per Fires i Espectacles: Fira
de l’Aixada, i més concretament la plana 24, en el sentit que a l’apartat on s’indica el
número de telèfon i de fax del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)
ha de dir “Telèfon: 935867700 i fax: 935920141.
2n. Notificar aquesta resolució a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per tal
que tingui en consideració aquesta esmena durant el tràmit d’homologació del Pla
indicat.
3r.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”
2.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 816, DE 28 DE
GENER DE 2006, SOBRE ACTIVACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA DE
NEVADES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"Primer.- Activar el Pla d’emergència de nevades, d’acord amb les previsions
tècniques que conté.
Segon.- Ordenar la immediata i directa execució d’obres, prestació, i adquisició dels
serveis i subministraments indispensables, incloses en l’informe tècnic descrit a la part
expositiva d’aquesta resolució que es relacionaran seguidament per fer front a la
situació d’emergència provocada per la nevada generalitzada caiguda a la nostra
ciutat.:
Abastaments alimentaris
Combustibles
Sal de desglaç (potassa)
Maquinària (pales excavadores amb ganiveta, tractors, motonivelladores,etc)
Estris (pales, raspalls,etc)
Contractació d’empreses foranies per tasques de neteja.
Altres subministres no previstos
Tercer.- Requerir als serveis financers per tal que lliurin els fons precisos per fer front
a les despeses que es puguin originar, sens perjudici de la tramitació dels
corresponents expedients de modificació o reconeixement de crèdit necessaris, en el
moment oportú.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri."
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2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 817, DE 29 DE
GENER DE 2006, SOBRE DESACTIVACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA DE
NEVADES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"Primer.- Desactivar el Pla d’emergència de nevades, activitat per resolució de data
28 de gener de 2006, tenint en compte que sobre les 14 hores del dia d’avui, s’ha
palesat una millora de la situació excepcional que va motivar la seva activació i que les
previsions meteorològiques per les properes hores no preveuen risc de nevades, sinó
pluja generalitzada, elements que determinen i aconsellen aquesta desactivació.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri."
2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 693, DE 30 DE
GENER DE 2006, SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSULTORIA I
ASSISTÈNCIA TÈCNICA QUE CONSISTEIX EN L'ELABORACIÓ D'INFORMES
DICTÀMENS SOBRE LES CONDICIONS D'ESTABILITAT I ESTAT DE
CONSERVACIÓ DE 4 EDIFICIS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER. Contractar l’execució del contracte de consultoria que consisteix en
l’elaboració d’informes dictàmens sobre les condicions d’estabilitat i estat de
conservació de 4 edificis, amb la categoria de contracte menor i mitjançant tramitació
d’emergència.
SEGON. Adjudicar a Pere Santamaria Garcia (39329637M - carrer Alfons XII, 18 de
Manresa) el contracte menor de consultoria que consisteix en l’elaboració d’informes
dictàmens sobre les condicions d’estabilitat i estat de conservació de 4 edificis, per un
preu d’11.563,46 euros, inclòs l’IVA, d’acord amb les estipulacions i característiques
que s’indiquen a continuació:
−

Objecte i justificació de la consultoria i assistència: Els edificis a analitzar seran
els següents:
a) Carrer de la Baixada del Pòpul núm. 4 (ref. cadastral 2599503).
b) Carrer de Sta. Maria, núm. 14 (ref. cadastral 2298306).
c) Carrer Sobrerroca, 24 – carrer Arcs de Sta. Llúcia, 16 (ref.
cadastral 2600039).
d) Carrer Sobrerroca, 26-28 (ref. cadastral 2600040).

L’informe consistirà en l’anàlisi dels elements estructurals i les patologies de la
construcció que puguin afectar a la seguretat de les persones, tant dels estadants com
dels vianants.
Per efectuar aquesta anàlisi serà necessària la formació de cates per poder observar
l’estructura. En la formació d’aquestes, l’arquitecte caldrà disposar de treballadors del
servei municipal de Manteniments.
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El Dictamen haurà de concretar les mesures per garantir les condicions de
seguretat de l’edifici, així com les que fossin necessàries per la seguretat de les
persones, i determinarà les reparacions necessàries amb el mateix objecte.
L’Ajuntament de Manresa garantirà l’accés al 80% de la superfície de cadascuna
de les edificacions.
−

Termini de lliurament dels dictàmens. El termini per a la presentació dels quatre
dictàmens serà de 75 dies, a comptar des de la recepció de la notificació
d’adjudicació d’aquest contracte.

−

Règim jurídic aplicable: el contracte se subjectarà a les previsions del Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques.

−

Tècnic supervisor del contracte: el tècnic municipal supervisor del
desenvolupament i compliment del contracte serà el senyor Josep Torras
Torra, cap del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa.

−

Sistema de pagament: El pagament del preu del contracte es durà a terme
prèvia presentació de factura d’honoraris conformada pel supervisor i aprovada
per l’òrgan competent, amb posterioritat a la presentació dels esmentats
estudis.

TERCER. Incoar procediment per tal de dotar finançament adequat i suficient la
partida 06 511.0.601.01 de l’estat de despeses del pressupost municipal vigent, per un
import d’11563,46 euros.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril."
2.18

DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ
D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte dels escrits següents:
Data
d'entrada
10-02-2006
26-01-2006

01-02-2006

Organisme

Remitent

Acord municipal

Parlament de
Catalunya
Generalitat de
Catalunya. Oficina de
la Presidència

Cap Gabinet
Presidència

de 17-10-2005 sobre el nou
Estatut d'Autonomia.
Declaració del dia 19 d'abril del
dia del Municipi

Ministeri de la
Presidència

Gabinet del
President

Directora de la En relació a la Declaració del
Divisió de
dia 19 d'abril com a dia del
Recursos i Dret Municipi
de petició

L'alcalde diu que abans de començar amb els dictàmens de l'Àrea de Presidència i
Serveis Centrals, i donat que hi ha ciutadans interessats en una proposta presentada pel
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GMCiU, es modificaria l'ordre del dia i es començaria tractant la proposició, i l'esmena
que incorpora, corresponent al punt 8.4 de l'ordre del dia.
En el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde.
8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AL RETARD
PRODUÏT EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL TORRENT DE SANT
IGNASI.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 15 de febrer de
2006, que transcrita, diu el següent:
"Antecedents.- El Grup Municipal de CiU ha presentat vàries propostes i proposicions
tant al Ple de la Corporació corn a la Comissió de Serveis al Territori, referents a
l'evolució de les obres d'ampliació del Torrent de Sant Ignasi les quals es vénen
executant durant el darrer any.
Les obres van començar el dia 7 de febrer de 2005 i tenien una durada prevista de 9
mesos. A data d'avui han sigut tantes les modificacions de calendari que ens atrevim a
predir que no es complirà l'última data filtrada per l'Ajuntament als mitjans de
comunicació locals.
L'obra ha estat plena d'incidències, errors de comunicació, retard en la posada en
marxa de senyalització vertical, talls de subministrament elèctric, talls de
subministrament de gas, enfonsaments d'elements prefabricats, esllavissada d'una
paret de formigó que es creia acabada, ....
Hem de recordar que la responsabilitat de la Seguretat a l'Obra és de l'Ajuntament de
Manresa que és qui té l'obligació de designar el Coordinador de Seguretat i Salut. E~
qual té entre les tasques principals la de supervisar les operacions i mètodes que es
duen a terme seguint el mètode constructiu proposat per la Direcció Facultativa per
garantir-ne la seguretat.
Al nostre entendre l'Ajuntament a part de garantir la Seguretat dels Treballadors de
l'Obra també és responsable de garantir la seguretat dels veïns cosa que no ha estat
així durant tota l'obra i s 'han anat reproduint situacions perilloses, per a vianants,
repetidament per no contemplar una correcta i segura mobilitat en el tram de via
pública afectat per les obres.
També hem de fer palès que des de l'inici l'Equip de Govern coneixia la complexitat de
l'obra i no es van contemplar en el projecte situacions previsibles que van fer canviar el
mètode constructiu al cap de pocs mesos d'iniciar-se els treballs. Aquests canvis,
segons l'Equip de Govern, han anat fent endarrerir la data d'entrega de l'obra que ara
ja és prevista per a finals de maig - principis de juny 6-7 mesos més tard de la previsió
inicial. Aquest retard, a part de causar l'allargament de molèsties i inseguretats als
veïns i vianants, han provocat greuges importants als negocis existents a la zona.
Vistos els antecedents, aquest grup municipal formula les següents PROPOSTES:
•

.Que es procedeixi per part dels serveis tècnics-econòmics de l'Ajuntament a
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•

avaluar el greuge produït als comerciants i empresaris de la zona afectada pel
retard en l'execució de l'obra. En aquests càlculs s'haurà de tenir en compte
l'històric de facturacions dels darrers tres anys.
Procedir a indemnitzar en concepte de lucre cessant als afectats, rescabalant
una part o bé la totalitat dels imports satisfets de la clàusula de penalització pel
retard en l'execució de l'obra inclosa al plec de clàusules regulador de la relació
entre Ajuntament i Empresa adjudicatària.

A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pels grups municipals
de CiU, PSC, ERC, ICV-EA i PPC, de 20 de febrer de 2006, que transcrita diu el
següent:
"Atès que el febrer de 2005, s'iniciaren les obres que desenvolupaven l'actuació de
condicionament del torrent de Sant Ignasi, que comprenen dos projectes diferenciats:
el primer "Condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent de
Sant Ignasi. Tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el PK 1'253"; i el segon,
Condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent de Sant
Ignasi. Tram comprès entre el PK 1 '253 i PK 1 '812.
Atès que aquests dos projectes fixaven un termini d'execució de divuit mesos, termini
que s'establí en dotze mesos per part de l'empresa adjudicatària, justificant-se la
reducció a partir de la possibilitat d'abordar l'obra conjuntament des dels seus dos
extrems: la plaça Maria Matilde Almendros i la plaça Prat de la Riba.
Atès que l'obra es va plantejar en principi en quatre fases, la primera de les quals corresponent a les actuacions al carrer Gaudi i a la plaça Prat de la Riba- es va
quantificar amb una durada de tres mesos, preveient-se així mateix la consecució del
col.lector en el primer tram de Sant Joan d'en Coll en aquest mateix termini.
Atès que, un cop abordada l'obra en el primer tram de Sant Joan d'en Coll, es va
comprovar que les característiques, tant dels terrenys com de la fonamentació de les
edificacions existents eren sensiblement diferents a les previstes en el projecte, la qual
cosa va comportar -amb la finalitat d'assegurar al màxim les condicions de seguretat
de les edificacions- la modificació del sistema constructiu, redactant-se un nou
projecte, el qual va ser aprovat el juliol de 2005.
Atès que, en relació als terminis de l'obra, en la reunió mantinguda el mes d'abril de
2005 amb veïns i comerciants afectats es va informar que els elements bàsics de la
urbanització del primer tram de Sant Joan d'en Coll es preveien finalitzar el15 de
novembre del 2005, mentre que en la del setembre la finalització d'aquestes
actuacions es va fixar pels finals del mes de febrer.
Atès que, malgrat que en aquests moments s'estan executant els elements bàsics de
la urbanització del primer tram de Sant Joan d'en Coll, els quals es preveuen acabar a
primers d'abril, efectivament cal reconèixer un retard en les obres, motivat bàsicament
per la necessitat de replantejar el sistema constructiu i també fruit de la complexitat
d'aquest.
Atès que al mes de gener dos incidents en l'obra van provocar una sensació
d'inseguretat per part dels veïns i comerciants.
Els grups municipals sotasignants proposem al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
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ACORD

Que en el tram del carrer Sant Joan d'en Coll afectat per les obres de condicionament
del torrent de Sant Ignasi i tenint en compte el resultat de les reunions mantingudes
amb els veïns, comerciants, l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i la
Federació d'Associacions de Veïns de Manresa:
1. Es procedeixi al retorn dels tributs municipals d'aquells serveis que no s'hagin
prestat, segons els informes tècnics, o bé que el titular no n'hagi obtingut el benefici
durant el període d'obres.
2. S'obri una línia d'ajut econòmic en forma de subvenció, amb l'objectiu d'ajudar el
restabliment de l'activitat comercial, així com el de la promoció i comunicació dels
establiments comercials.
3. Es realitzi per part de tècnics externs un informe que garanteixi la seguretat de
les obres executades i la seva incidència en els edificis construïts.
4. Es realitzi un peritatge dels desperfectes en els immobles ocasionats per les
obres del col.lector i conseqüentment aquest Ajuntament garanteixi la seva
reparació.

El senyor Vives i Portell diu que la proposta presentada era molt clara i l'esmena al
voltant de la qual s'han posat d'acord tots els grups municipals també ho és prou. En els
últims mesos, en el ple, s'ha parlat bastant del carrer Sant Joan d'en Coll, de l'obra del
col·lector, dels problemes que han sorgit, dels retards que s'han produït pels motius que
sigui i finalment s'ha arribat a una situació en la qual és veu l'acabament de l'obra, però
en tot cas, també s'observa que en el desenvolupament de l'obra hi ha hagut un conjunt
de persones que s'han pogut veure perjudicades. El perjudici, primer, es reflecteix en el
dia a dia, tal com succeeix en aquelles persones que es veuen immerses en un procés
d'una obra determinada; i en segon lloc, el perjudici s'agreuja per una complexitat i unes
molèsties afegides. A partir d'aquest punt, com a ple municipal, no només s'ha de fer
ressò dels problemes que poden tenir les persones que s'han vist afectades per aquestes
obres, sinó que sobretot l'obligació del ple és intentar trobar la solució més justa possible
per intentar compensar el greuge que hagin pogut patir en el decurs de l'execució de
l'obra.
Quan el GMCiU ha presentat aquesta proposta, en cap cas pretenia utilitzar-la com a
arma política o com a proposta que volgués buscar la responsabilitat, sinó que des del
GMCiU es pensava que s'havia d'intentar, entre tots, trobar la millor solució per les
persones afectades. Per tant, aquesta ha estat la postura del GMCiU i la intenció de la
proposició.
Així mateix, es vol deixar clara la postura del GMCiU en el transcurs de tota l'execució de
l'obra. En cap moment el GMCiU ha volgut utilitzar les circumstàncies esdevingudes
com a arma, ja que no és just ni és legítim, i , al final, els ciutadans s'acaben preguntant
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que acaba fent l'oposició, en el sentit de si s'utilitzen o es capitalitzen els problemes que
té el Govern de la ciutat en funció d'un interès o d'un altre.
Per tant, el GMCiU ha aportat en el ple, preguntes, ha fet propostes, ha aportat reflexions,
també ha formulat crítiques, naturalment, però per tal de trobar una solució al problema.
Primer, en el decurs de l'execució de l'obra per veure que passava, per esbrinar el perquè
dels canvis, però en tot cas, al final per tal de trobar una solució.
Els perjudicis, finalment, afecten a dos àmbits diferenciats. En primer lloc, aquell conjunt
de persones que treballen i que tenen un negoci al carrer, i que evidentment durant tot
aquest temps han tingut problemes importants; i en segon lloc, els problemes que s'han
ocasionat als veïns de la zona afectada, que també han patit un altre tipus de problemes,
però que a més a més, s'ha de veure fins a quin punt han patit algun problema de tipus
estructural. El dany o el problema que puguin tenir és el que s'esbrinarà a través de
l'informe que s'ha encarregat externament.
El GMCiU era molt agosarat en la proposta presentada, no en el sentit de temeraris, sinó
que entenia que en el cas de les persones afectades per tenir negocis en el carrer s'havia
de fer un estudi econòmic financer per veure si l'Ajuntament els podia compensar per
lucre cessant. Delimitar el lucre cessant és complex però no és impossible. De fet és una
figura que es fa servir moltes vegades a l'hora de delimitar el perjudici econòmic que es
causa a algú. Però és evident que també era important conèixer l'opinió dels afectats, de
les persones que regentaven negocis i d'aquelles persones que d'alguna manera havien
de ser els subjectes passius i a la vegada els receptors de l'ajut o de la compensació per
part de l'Ajuntament.
Després de presentar la proposta i de parlar-ne amb l'equip de govern, el GMCiU també
entén, que si hi ha hagut unes converses amb la majoria de les persones propietàries
d'un negoci i s'arriba a la conclusió que és millor articular la compensació del perjudici a
través d'altres figures que no siguin la compensació del lucre cessant, que és correcte el
que s'acordi. És a dir, el GMCiU considerava que la figura del lucre cessant podia ser una
figura interessant, però si finalment la línia d'ajuts ha de ser en forma de subvenció per la
promoció econòmica, si ha de ser el fet que es puguin retornar tributs per uns serveis
dels quals no s'han beneficiat aquests negocis, o per qualsevol altre via de
característiques semblants, el GMCiU també considera correcta l'adopció d'aquestes
mesures; però en tot cas, és una qüestió que s'haurà de concretar.
La proposta que es presenta estableix un principi general i després s'haurà de concretar
en cada cas per veure fins on arriba i fins a quin import per a cadascú.
Fins aquí el tema de la compensació dels afectats quant a la part dels negocis. Aquest
és un tema que preocupava al GMCiU ja que l'estat en què estava el terreny i per la
pròpia obra en sí mateixa feia que hi hagués dificultat per moure-s'hi, feia que
probablement hi hagués menys gent que pogués desplaçar-se fins aquell indret perquè
era incòmode anar-hi a comprar o per poder consumir el que s'oferís des d'aquests
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establiments, però a més, el fet que s'allargués en el temps i el fet que hi hagués les
modificacions que hi va haver, ho agreujava més.
Pel que fa a la part que afecta als veïns i el problema estructural que s'ha de delimitar a
través de l'informe tècnic, la qüestió no era dir si finalment ho ha de pagar l'Ajuntament de
Manresa o ho ha de pagar una companyia asseguradora o ho ha de pagar una empresa
constructora, sinó que al final si hi ha hagut persones, si hi ha hagut veïns que per causa
objectiva, que es pugui delimitar a través de l'informe d'aquesta obra, han tingut algun
desperfecte a casa seva és pugui arreglar. I si això ho garanteix l'ajuntament de Manresa
significa que és una bona garantia ja que implica que en última instància l'Ajuntament es
responsabilitza que s'arregli el problema a tots els veïns que estiguin afectats per això.
Per tant, l'esmena és positiva, ja que no tracta tant de resoldre d'on surten els diners sinó
que al final s'arreglin les coses que s'han espatllat.
Així mateix, es considera important el tema del retorn, o no, dels tributs per aquells
serveis que no s'han prestat o s'han prestat parcialment o no s'han prestat amb prou
qualitat, ja que al final no és tant per l'import, encara que també, però sobretot per la
filosofia que sustenta el tema del retorn o no dels tributs per aquells serveis que no s'han
prestat o s'han prestat parcialment o no s'han prestat amb prou qualitat. Al final, es tracta
d'una qüestió més qualitativa que quantitativa, i bàsicament per buscar una compensació,
fins i tot, moral, ja que els ciutadans tenen dret a què des de l'Administració se'ls tracti
amb sensibilitat. Es tracta, per tant, de reconèixer que s'ha pagat uns diners per un servei
que finalment no ha acabat de funcionar o per un servei que no s'ha pogut prestar com a
conseqüència de les condicions de l'obra.
Una reflexió final. Des del GMCiU es demanaria que l'obra serveixi d'una certa
experiència. En l'execució de l'obra hi ha hagut dues coses importants :per una banda, la
capacitat que es pugui tenir des de l'Ajuntament per reaccionar quan realment s'entén
que hi ha hagut una cosa que no ha anat prou bé pels motius que sigui, i per tant, intentar
compensar els ciutadans. Per d'altra banda, és important saber què ha passat , i no tant,
per dir de qui ha estat la culpa sinó senzillament perquè, en la mesura del possible i
sabent també que a vegades en l'execució d'una obra hi ha imponderables, hi ha
imprevistos que són incontrolables, i que a vegades són fins i tot difícils d'avaluar; però en
tot cas, seria bo que es poguessin treure les conclusions oportunes, ja que tenint en
compte que d'obres se'n van fent, no hagin de tornar a succeir situacions com aquestes,
que provoquen problemes que no són de fàcil solució.
Per tot plegat, des del GMCiU s'agraeix la presència dels veïns i la capacitat que han
tingut de diàleg. És important el diàleg que hi ha hagut entre els afectats, l'administració i
també els col·lectius veïnals; i agrair també, en aquest cas a l'equip de govern, que s'hagi
pogut arribar a un acord que es considera positiu, i que segur que en el seu
desenvolupament encara se'n podrà treure més beneficis per a tothom.
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el tema de les obres del carrer Sant Joan
d'en Coll ja s'ha comentat en diferents plens i a vàries comissions. No obstant això, va ser
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el passat juliol arran d'una proposta del GMPPC, a la qual s'hi va afegir el GMCiU, quan
es van demanar algun tipus de bonificacions, ja que en aquell moment ja s'intuïa que
probablement hi haurien retards en les obres. En aquell moment l'equip de govern es va
comprometre, com a mínim, a estudiar-ho, ja que no es veia la solució jurídica per
aplicar aquest tipus de bonificacions.
Des de llavors l'equip de govern ha anat tenint diverses reunions amb els botiguers i amb
els veïns per explicar el ritme de l'obra, els problemes o la complexitat que portaven i
també per analitzar els possibles perjudicis o greuges que hi ha hagut.
Des del més de juliol hi hagut reunions amb els afectats aproximadament cada 15 dies, o
almenys un cop cada mes, per recollir les impressions. Fins i tot el mes de desembre es
va visitar cadascun dels establiments comercials per veure què és necessitava, com es
podia intervenir en cada cas, ja que no és el mateix aquell negoci que ocupa 5.000
metres de superfície que una botiga que en té 50 o 100. Fruit de les converses, es van
poder treure uns elements que permetien plantejar una solució diferent a la que s'havia
plantejat en el mes de juliol pel que fa a com ajudar al sector comercial afectat pel retard
de les obres.

En el dia d'avui, i tal com planteja els acords del dictamen, sembla que hi ha un principi
d'acord, tant amb la Federació D'associacions de Veïns, com amb els mateixos veïns i
els botiguers. Probablement no amb tota l'amplitud que un voldria, però hi ha un mínim
d'acord.
No obstant això, si s'ha de parlar de les bonificacions amb caràcter excepcional és
perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies no previstes inicialment. L'obra havia
de durar 18 mesos però el constructor la va plantejar fer-la en 12 mesos, i per tant,
des de l'Ajuntament es valorava escurçar els terminis ja que si hi havia d'haver alguna
classe de perjudici o greuge amb els veïns i comerciants, com més petit fos, millor.
Certament, també es va dir que aquell tram podia durar 3 o 4 mesos, però tal com s'ha
explicat, a mesura que s'obria aquell tram sorgien noves dificultats constructives; i en
conseqüència, d'un projecte inicial que preveia un sistema constructiu concret, s'ha
hagut d'adaptar el sistema constructiu en funció del què s'ha trobat a cada tram. I
perquè s'ha hagut de canviar de sistema constructiu? S'ha hagut de canviar per a
garantir la seguretat dels edificis que ja estaven construïts; i aquesta era la primera
màxima que se seguia: garantir la seguretat dels edificis que ja estaven construïts, i a
partir d'aquí es podia iniciar l'obra del constructor. Aquest fet ha obligat a refer el
projecte i a establir les mesures necessàries per garantir al màxim la seguretat en
l'execució de les obres. Això és el que ha motivat el retard en l'execució de l'obra.
A l'admetre que hi ha hagut un retard per tal de garantir la seguretat de les obres, s'ha
de parlar de quin tipus de bonificacions o com es pot compensar els greuges que
hagin pogut patir el veïns i comerciants. Es fa difícil parlar de lucre cessant ja que és
de difícil valoració i de difícil concreció. Així mateix, també s'entén que des del primer
dia no s'ha volgut parlar mai d'indemnitzacions, i quan es parla de lucre cessant o de
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danys emergents és que hi ha d'haver algun tipus d'indemnització, i sempre s'ha dit
que no es donen les circumstàncies per entrar en aquest concepte.
No obstant això, des de l'Ajuntament s'està disposat a parlar de concedir algun tipus
de bonificacions. Per tant, la proposta, en els termes que està escrita, recull les
impressions que s'han tingut amb veïns i amb comerciants, i per tant, no es defugen ni
s'ignoren els perjudicis i els retards que ha tingut l'obra. És per aquest conjunt de
motius que, més enllà d'intentar compensar la totalitat dels greuges i perjudicis,
s'intenta atenuar, almenys, els greuges o perjudicis que s'hagin pogut produir en
aquesta obra.
Alguns dels perjudicis potser vindran corregits en el propi projecte d'urbanització del
carrer. Probablement es tendeixi a reforçar el mobiliari urbà o l'enllumenat o els parcs
infantils. D'altres perjudicis, entrant en el conjunt de solucions que han sortit del pacte
o acord amb els representants dels veïns i els comerciants, se solucionaran d'una
manera més concreta. D'entrada s'ha de dir que qualsevol desperfecte ocasionat i
motivat per les obres del col·lector es tractarà fent un informe pericial i
conseqüentment l'Ajuntament en garanteix la seva ràpida reparació. Aclareix sí que es
requerirà l'informe pericial que digui que el desperfecte ha estat motivat per les obres.
En base a aquest informe, l'Ajuntament ordenarà que es resolgui de seguida,
independentment de qui hagi de pagar la factura, ja que com es comprendrà el
consistori utilitzarà tots els mitjans possibles perquè siguin les asseguradores qui ho
paguin. Però no es deixarà sense cobertura al veí que hagi patit el desperfecte. I per
garantir que això es faci amb el màxim d'objectivitat, d'acord amb la Federació
d'Associacions de Veïns, es feria un seguiment d'aquelles actuacions que hagin estat
notificades.
Les actuacions, sinó comencen la setmana que ve, començarien la setmana següent,
ja que en alguns emplaçaments es té constància que hi ha hagut una sèrie de
desperfectes, i per tant, s'hi enviarà el perit de manera immediata per tal que es pugui
fer l'informe i iniciar la seva reparació.
El següent tema que es planteja és el de la seguretat de les obres que s'han fet i com
pot alterar la seguretat de les obres que ja estan fetes. En aquest cas hi ha un conveni
entre l'Ajuntament, la Federació d'Associacions de Veïns i el Col·legi d'Arquitectes, per
tal que la Federació d'Associacions de Veïns pugui contractar tècnics externs perquè
puguin fer un informe que aporti les garanties suficients, tant de les obres executades
com dels edificis construïts. Per tant, es disposarà d'un document públic que acrediti el
nivell de seguretat en les obres. Així mateix, en el conveni esmentat, l'Ajuntament posa
el finançament suficient per tal que la Federació pugui contractar i pugui fer aquest
informe.
Sobre l'àmbit dels ajuts econòmics, l'Ajuntament procedirà d'ofici, per tant no caldrà
que cap veí ni cap comerciant faci res ja que serà per iniciativa pròpia dels serveis de
la Hisenda Municipal que es procedirà al retorn dels tributs municipals d'aquells
serveis i/o aprofitaments que no s'han prestat o no s'han obtingut els aprofitaments
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durant el període de les obres. I, per tant, sota aquest concepte que pot ser molt ampli,
es pot incloure la neteja viària, la recollida d'escombraries, el clavegueram o els guals
o rètols, que en major o menor incidència s'han donat. Al haver-hi una sèrie de taxes
que els ciutadans ja paguen, es conclou que en algunes serà més fàcil incidir-hi que
en d'altres. La quantitat que inclourà aquest concepte serà de 83.000 €. Per tant, quan
es parlava d'una quantia de 120.000 €, fins a 83.000 € corresponien a aquest tipus de
tributs que paguen entre comerciants i veïns, dels quals 43.000 € corresponen a tributs
dels veïns i 40.000 a comerciants. Aquests retorns afectaran a 287 habitatges i a 31
comerços. Amb aquesta actuació es posa de manifest que l'Ajuntament reconeix hi
ha hagut una complicació a les obres que ha causat una sèrie de greuges.
L'Ajuntament al ser conscient també de les dificultats que ha tingut el sector comercial
obre una nova línia d'ajuts econòmics, en forma de subvenció, al marge dels tributs.
Per tant, hi ha dues línies que funcionen independentment. Per mitjà d'aquest línia
d'ajuts, les subvencions, es pretén el restabliment de l'activitat econòmica. Al tractar-se
d'ajuts, i en definitiva ser diners públics, s'ha de posar les bases d'aquests ajuts, i per
tant, es preveu finançar tot un seguit de despeses que es podrà posar a les bases ja
que després de tenir converses amb els diferents comerciants afectats es coneix el
tipus de despeses que han hagut de suportar.
Així mateix s'establirà una nova línia d'ajuts per cofinançar accions de promoció i
comunicació dels establiments. Es parla de cofinançar perquè s'entén que cada
establiment comercial pot triar el canal o el mitjà que cregui més oportú per fer
publicitat o propaganda. Per exemple, es podria escollir entre posar un anunci en un
diari o anar a una fira o posar un anunci en algun programa de ràdio.
Per aconseguir aquest objectiu de restablir l'activitat econòmica es destinaran 45.000 €
entre els establiments comercials que demanin aquests ajuts. Cal dir que a l'estar
identificats tots els establiments comercials afectats, l'Ajuntament farà arribar a
cadascun d'ells la notificació i les bases de la convocatòria.
Sobre les bases, una vegada resolt els aspectes tècnics, jurídics i econòmics, s'espera
poder portar en el proper ple del mes de març el dictamen que aprovi les bases dels
ajuts i dels terminis. Es pretén que en el termini d'un mes o mes i mig ja es puguin
iniciar tots aquests tipus d'ajuts. Si s'hagués de fer un calendari, es té la intenció de
deixar resolt aquest tema abans de l'estiu. És a dir que cadascú sàpiga la quantia que
li correspon i quan cobrarà, essent aquesta data de cobrament, si és possible, abans
del mes de juliol.
El senyor Camprubí segueix dient que si en el moment de redactar les bases, els
afectats consideren que poden fer alguna aportació, es pot plantejar de recollir les
propostes esmentades.
Per tant, es considera que amb el conjunt de mesures que s'ha detallat es garanteix
que es dóna el màxim de resposta a un problema iniciat el més de juliol. Així mateix,
no es defuig del fet que hi ha hagut un retard per la complexitat de les obres, i que
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això ha creat un cert malestar i perjudici a veïns i establiments, i acceptant o tirant
endavant el dictamen que es porta a aprovació, sembla que es dóna resposta.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que quan en el mes de juliol es va presentar la
proposta per establir una línia d'ajuts pels veïns i pels comerços del carrer Sant Joan
d'en Coll, no es va preveure en cap cas el fet de la seguretat integral dels habitatges.
Es va considerar que els problemes que sobrevenien a l'execució de l'obra no eren
problemes de tipus estructural.
Per tant, tot i que s'observava que en l'execució sorgien una sèrie de problemes que
no es podien imputar ni a l'empresa constructora ni al projecte que s'havia fet, es va
decidir presentar la proposta ja que es considerava que hi havia un conjunt de veïns i
comerços que estaven patint les conseqüències d'uns retards que no tenien perquè
suportar.
L'objectiu que es perseguia amb la proposta presentada no era la indemnització
econòmica sinó que la intenció fonamental era que l'administrat es dones compte que
el govern municipal és sensible als problemes que li afecten. I una forma per
manifestar aquesta sensibilitat era la establerta en aquella proposta. Així mateix, cal dir
que es tractava d'un fórmula molt oberta que no especificava el que s'havia de fer sinó
que només s'establia un objectiu: el contacte i el suport al ciutadà.
Per tant, les reunions de les que ha parlat el senyor Camprubí s'haurien d'haver
produït des del primer moment que es va produir el retard i no s'hauria d'haver produït
en cap moment la sensació de mal estar per un retard que ningú sap perquè es
produeix.
Fa un mes que van sorgir uns problemes estructurals que es van materialitzar en un
enfonsament del col·lector i d'una vorera. I en aquests moments encara no es coneix
del tot el que va passar, però si se sap que hi ha algunes edificacions que tenen uns
fonaments febles, que no són prou sòlids i que necessitaven uns suports.
Tot i que s'ha dit que no es tracta de buscar responsabilitats, el GMPPC creu que hi ha
responsabilitats. No pot ser que en l'execució d'una obra d'aquestes característiques
que es fonamenta en un projecte, acotaments, estudis geotècnics i les demés
previsions necessàries, sobresurtin constantment elements imprevistos que provoqui
que s'hagin de modificar els projectes sobre la marxa. Se suposa que en els estudis
geotècnics i en les cates s'havia d'haver detectat quins tipus d'elements i de
problemes haurien pogut sorgir. Així, és necessari buscar les responsabilitats a
l'efecte de saber on s'ha fallat, és a dir, per conèixer l'origen del problema i que no es
repeteixi.
Per concloure, el senyor Javaloyes diu que a partir d'aquí s'obri una nova via i una
nova manera de fer per part dels responsables de l'obra. És a dir, que hi hagi una
comunicació com la que hi ha hagut darrerament entre l'administració i els afectats.
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L'alcalde sotmet l'esmena a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

DESIGNAR AMB EL NOM DE CARRER DE DAMIÀ RIUS, D'AGUSTÍ COLL,
DE CAIETÀ MENSA I DE MARCOS REDONDO, DIFERENTS TRAMS DE LA
VIA PÚBLICA UBICATS AL SECTOR DELS TRULLOLS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 9 de febrer de 2006, que
transcrit diu el següent:
"L’actual procés de creixement de la nostra ciutat implica la necessitat d’atorgar nom a
nous vials, fet que en la seva determinació permet transferir empremta i identitat a la
seva toponímia, així com distingir a ciutadans il·lustres amb un dels honors que l’actual
ordenament jurídic municipal preveu.
Havent-se formulat per diferents entitats ciutadanes proposta de distingir determinades
persones amb l’atorgament del seu nom a diversos carrers, l’Ajuntament de Manresa
assumeix com a pròpies les esmentades sol·licituds i s’hi adhereix iniciant el
procediment d’ofici per resolució de l’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de data 9 de
juny de 2005, en la que s’acorda incoar expedient, a l’empara del que s’estableix al
Reglament d’Honors i Distincions, per tal de donar els noms de carrer de Damià Rius,
carrer d’Agustí Coll, carrer de Caietà Mensa i carrer de Marcos Redondo a diferents
trams de via pública que actualment s’han de denominar en el sector dels Trullols,
segons es grafia en el plànol adjunt, així com nomenar Jutge Instructor i Secretari de
l'expedient.
L’article 4, en relació amb els articles 14 i 15 del Reglament d'Honors i Distincions
estableix que, entre els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir
l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis
extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública,
un complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta
concessió sigui a títol pòstum.
Vist que s’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament abans
esmentat.
Que l’article 18 de l'esmentat Reglament estableix que la concessió d’aquest tipus
d’honor, consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple
de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria simple.
Vistos els informes - proposta de l'instructor de l'expedient, així com l’emès pel cap de
la Secció jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis a les Persones en data 9 de
febrer de 2006.
Vist l’informe emès pel Cap de Planejament i Informació en data 20 d’octubre de 2003 i
l’informe emès per l’arquitecte de planejament en data 25 de febrer de 2005.
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Vist l'informe-proposta de la Comissió informativa i de Control dels Serveis a les
Persones, en relació a la designació de carrer de Damià Rius, carrer d’Agustí Coll,
carrer de Caietà Mensa i carrer de Marcos Redondo a diferents trams de via pública
que actualment s’han de denominar al sector dels Trullols.
Per tot això, l'Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció
dels següents
ACORDS
"1er.- Designar amb el nom de carrer de Damià Rius, carrer d’Agustí Coll, carrer de
Caietà Mensa i carrer de Marcos Redondo a diferents trams de via pública que
actualment s’han de denominar en el sector dels Trullols, segons es grafien en el plànol
adjunt.
2n.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin als carrers esmentats, per part
dels serveis tècnics municipals corresponents.
3r.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies dels
afavorits, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la
data de la mateixa."
El senyor Fontdevila i Subirana diu que el dictamen recull alguns noms que en els
darrers anys havien anat acumulant amb la voluntat d'atorgar-los a un conjunt de músics i
al darrera dels quals sovint hi ha una entitat que ho demanava. Dels quatre carrers, dos
respondrien a dos músics-compositors locals, el cas d'Agustí Coll i de Caietà Mensa; i
dos a dues persones que hi van desenvolupar una part de la seva activitat musical o
lírica, el cas del senyor Damià Rius i de Marcos Redondo.
Tots els carrers es troben situats en el sector dels Trullols, un àmbit de creixement, però
també prou vinculat al lleure. En el cas del carrer d'Agustí Coll ja es va acordar la
voluntat d'atorgar-lo en motiu del centenari de l'Orfeó de Manresa. Agustí Coll va néixer
el 1908 i va ser durant molts anys director de l'Orfeó i especialment a partir de la represa
que es va fer l'any 1947. Es tracta d'una figura clau en el redreçament de l'Orfeó després
de la guerra, i de la difusió musical i fins i tot d'un moment d'esplendor de l'Orfeó.
En el cas de Caietà Mensa, es tracta d'un músic dels segles XVIII i XIX. La seva proposta
es vehicula a través de la capella de música de la Seu. Aquest manresà que va néixer
l'any 1975 va tenir estudis eclesiàstics, de capella de música i va treballar a la Seu de
Solsona, va portar la capella de música de la Seu, tocava l'òrgan, i finalment l'any 1809
va arribar a Manresa i va ser mestre de capella durant 36 anys, fins l'any 1845. Per tant,
es tracta d'un prodigi de continuïtat, i de fet, molts dels nois que feien música a la ciutat
de Manresa la van aprendre amb Caietà Mensa.
Sobre Damià Rius cal dir que va fer els estudis de música a Manresa i especialment es
va conèixer a partir de la banda musical que omplia la ciutat amb desfilades i concerts de
banda. Va ser compositor i director de la ciutat fins la seva mort l'any 1983.
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I finalment escau proposar a Marcos Redondo, el qual va néixer a Andalusia, però que la
seva trajectòria vital i musical el va conduir a una família manresana i en darrera instància
el va portar a cantar en el Liceu.
Es tanca així una sèrie de peticions de l'associacionisme local que es pot concentrar en
una zona de Manresa, i afegir que en el cas de Marcos Redondo, l'agrupació La Divina
Pastora ha organitzat un homenatge el proper 25-26 de març.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció
del senyor Camprubí 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.

3.1.2

AMPLIAR EL NOMBRE D'HABITATGES CEDITS A LA SOCIETAT FOMENT
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA, MITJANÇANT EL
CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS SIGNAT EL 3 DE GENER DE 2000 I ADSCRIURE
A AQUESTA CESSIÓ L'HABITATGE DEL CARRER SÈQUIA, 51, 3R, 2A.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde , de 31 de gener de 2006, que
transcrit diu el següent:
"En data 20 de desembre de 1999 es va aprovar pel Ple de la Corporació un dictamen
pel qual aquest Ajuntament cedia l’ús a favor de la societat anònima municipal Foment
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM), de diversos habitatges dels
quals disposava aquest Ajuntament a la ciutat de Manresa, segons Annex que
s’adjuntava.
Mitjançant conveni signat en data 3 de gener de 2000 entre aquest Ajuntament i
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA, es va atorgar la
cessió gratuïta de l’ús a favor de FORUM, SA, d’un conjunt d’habitatges de titularitat
municipal.
El director de l’Àrea de Serveis a les Persones, en data 7 de desembre de 2005, ha
emès informe proposant una sisena ampliació del conveni de cessió d’ús esmentat,
segons la qual sigui inclòs en el conjunt d’habitatges cedits a FORUM, SA, el següent
habitatge de titularitat municipal, adscrit a l’Inventari general consolidat de béns, drets i
obligacions d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial mitjançant acord de Ple de data
21 de juny de 2004:
-

c/Sèquia núm. 51, 3r. 2a.

La societat municipal FORUM, SA ha manifestat la seva conformitat amb la proposta
indicada al paràgraf anterior, mitjançant escrit amb referència registre d’entrada
número 3.995/30.01.06.
El conveni regulador de la indicada cessió d’ús, en el seu pacte primer diu literalment
així:
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/... PRIMER. Objecte del conveni. L’objecte del present conveni és regular
la cessió gratuïta de l’ús a favor de FORUM, SA, empresa municipal
privada, dels habitatges que s’inclouen en l’annex a aquest conveni, així
com aquells que en el futur li cedeixi l’Ajuntament.../
Atès l’informe emès pel cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió
Patrimonial.
De conformitat amb l’article 221 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb subjecció al
Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Ampliar el nombre d’habitatges cedits a la societat anònima municipal
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM), mitjançant el conveni
de cessió d’ús signat en data 3 de gener de 2000, en el sentit d’adscriure a aquesta
cessió el següent habitatge de titularitat municipal:
-

c/Sèquia número 51, 3r. 2a.

SEGON. Modificar l’annex que figura al conveni regulador de la cessió d’ús a favor de
la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA
(FORUM), el qual quedarà redactat tal com figura al document adjunt a aquest
dictamen, amb la incorporació de l’habitatge municipal ubicat al carrer Sèquia número
51, 3r. 2a.
TERCER. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient."

ANNEX
RELACIÓ HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL

HABITATGES:
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, bxs. 2a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 7, 1r. 1a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 1, 1r. 1a.
Plaça del Sol, número 9, 3r. 1a.
Plaça del Sol, número 10, 1r. 1a.
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Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 1a.
Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 2a.
Carrer Oleguer Miró número 9, 4t. 1a.
Carrer Oleguer Miró número 9, 4t. 2a.
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 4t. 1a.
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 5è. 1a.
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, baixos 2a.
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 1r. 1a.
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 3r. 2a.
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, bxs. 1a.
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 5è. 2a.
Carrer Sèquia, número 51, 2n. 2a.
Carrer Sèquia, número 51, 4t. 1a.
Carrer Sèquia, número 51, 4t. 2a.
Carrer Sèquia, número 53, 1r. 1a.
Carrer Sèquia, número 53, 2n. 1a.
Carrer Sèquia, número 53, 4t. 1a.
Carrer Sèquia, número 53, 4t. 2a.
Carrer Sèquia, número 51, 3r. 1a.
Carrer Sèquia número 53, 1r. 2a.
Carrer Sèquia número 53, 2n. 2a.
Carrer Sèquia número 53, 3r. 2a.
Carrer Sèquia, número 53, 3r. 1a.
Carrer Sèquia, número 51, bxs. 2a.
Carrer Sèquia, número 51, 1r. 2a.
Carrer Sèquia, número 51, 3r. 2a.
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Carrer de les Piques, número 10, 3r. 2a.

Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 2n. 1a.
Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 2n. 2a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 1, 4t. 1a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 2, bxs. 2a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, bxs. 1a
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, 1r. 2a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, 4t. 2a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 5, 3r. 1a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 7, 1r. 2a.
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 7, 2n. 2a.
Plaça del Sol, número 8, 3r. 2a.
Plaça del Sol, número 10, 2n. 2a.
-----------------------------------------------

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Camprubí 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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3.1.3

APROVAR INICIALMENT LES CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES I
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES DEL GABINET D'ALCALDIA.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 6 de febrer de 2006, que
transcrit diu el següent:
"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de novembre de 2005, va aprovar
inicialment a les bases d’execució del pressupost. L’especificació per a cadascuna de
les convocatòries es realitzarà mitjançant clàusules particulars el contingut mínim de
les quals es determina a l’article 2 de les bases específiques.
El Gabinet d’Alcaldia, en el marc jurídic i de procediment esmentat, procedeix a
convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2006 en els termes que es
determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest document.
En compliment de les previsions contingudes en la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que el Cap del Gabinet de l’Alcaldia, ha emès informe de 6 de febrer proposant
l’aprovació inicial i la informació pública de les presents clàusules particulars.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment les clàusules particulars reguladores de la convocatòria de
subvencions destinades a projectes i activitats de caràcter extraordinari del Gabinet
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa, així com la seva convocatòria, d’acord amb el
que s’especifiquen en el document adjunt i amb els següents conceptes i disposicions
pressupostàries:
Concepte
Regidories – Altres Transferències

Partides i crèdit
Partida: 1110 489
Crèdit: 60.000,00 €

Segon.- Condicionar l’efectivitat de la present convocatòria a la vigència de les
disposicions pressupostàries.
Tercer.- Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
Cinquè.- Normativa de convocatòria:
Les esmentades clàusules particulars poden recollir-se a les dependències municipals,
així com consultar-se al web municipal http://www.ajmanresa.org/.
Crèdit pressupostari als quals s’imputa la subvenció:
Per a festivals, celebracions, assemblees, reunions, congressos professionals, jornades
tècniques, seminaris i/o similars, organitzats sense ànim de lucre, que, pel seu previsible
alt grau d’assistència de públic, o per la seva especificitat singular, necessitin d’un ajut
extraordinari. Per als programes i/o actes extraordinaris que organitzin les entitats i
associacions de la ciutat amb motiu d’aniversaris, homenatges a associats i associades,
o per altres motius puntualment assenyalats en la història de cada entitat i que alhora
serveixin per aconseguir un major grau de difusió entre els ciutadans i ciutadanes de
Manresa i un increment de la massa social. I les accions extraordinàries que una entitat
de la ciutat hagi d’afrontar excepcionalment degut a una incidència, degudament
justificada, però no previsible en l’inici de l’any. Fins un total de 60.000 euros que es faran
efectius amb càrrec a la partida 111.0.489 del pressupost municipal de 2006.
Termini: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 21 d’abril de 2006.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la sol·licitud
per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es
facilitarà
a
les
dependències
municipals
i
a
la
web
municipal
http://www.ajmanresa.org/.
La documentació es presentarà al registre general de l’Ajuntament (Plaça Major, 1),
sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
clàusules particulars i a les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de
tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de subvenció.
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració
que consten a les clàusules particulars i s’aplicaran d’acord amb l’article 7 de les
clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions del Gabinet
d’Alcaldia.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la
resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu
o qualsevol altre recurs que consideri convenient.
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Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de
la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 8 GMCiU, 2 GMICV-EA, 4 GMERC)
i 2 abstencions del GMPPC, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

3.2

REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ

3.2.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LES SOCIETATS
UNIPOST, SA I SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA,
PER PRESTACIÓ DE SERVEI DE MISSATGERIA I CORRESPONDÈNCIA,
PER IMPORT DE 72.384 EUROS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 24 de
gener de 2006, que transcrit diu el següent:

"S'han acreditat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
El secretari general ha emès informe en el qual proposa un reconeixement de
crèdit extrajudicial a favor de les persones físiques o jurídiques que han
executat els treballs i /o prestat els serveis de què es tracta.
José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de
l'Ajuntament de Manresa l'adopció del següent
ACORD
Reconèixer a l'emparament del que disposa l'article 23.1.e) del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i l'article 163 del Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a
favor dels creditors següents, pels deutes acreditats i informats pel responsable
del Servei.
Creditor
UNIPOST, S.A. (A62690953)
Indústria, 16-20
08908 Hospitalet del Llobregat

Concepte
Prestació del servei de missatgeria i
correspondència (desembre 2005).

Import euros
7.699,01

Prestació del servei de missatgeria i
SOCIEDAD
ESTATAL
correspondència (novembre 2005).
CORREOS Y TELÉGRAFOS,
SA. (A83052407)

37.303,24

Via Dublín, 7
28042 Madrid
SOCIEDAD

ESTATAL

Prestació del servei de missatgeria i

27.381,75

29

CORREOS Y TELÉGRAFOS, correspondència (desembre 2005).
SA. (A83052407)
Via Dublín, 7
28042 Madrid
TOTAL

72.384,00

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.3

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

3.3.1

APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DELS ACTES DE
FOC I DE LA VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana , de
9 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:

"Antecedents de fet
El regidor delegat de Seguretat Ciutadana va proposar la redacció de l’ordenança
reguladora dels actes de foc, tenint en compte la necessitat d’una regulació específica
per als actes que es desenvolupen a la via pública i que comporten la utilització del
foc.
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de juny de 2005, va aprovar la formació i
designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
de l’ordenança reguladora dels actes de foc.
La comissió redactora va aprovar el dia 9 de febrer de 2006 el text definitiu del projecte
de l’ordenança reguladora dels actes de foc que ha elaborat, i que consta de 43
articles, 3 disposicions addicionals i 1 disposició final. La mateixa comissió va decidir,
així mateix, canviar la denominació de l’ordenança, que passa a ser “Ordenança
reguladora dels actes de foc i de la venda de productes pirotècnics”, a fi de reflexar
millor el contingut final del 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 se n’hagués presentat
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió
d’estudi creada pel propi ajuntament.
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta també
a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya.
El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant l’aprovació
inicial i la informació pública de l’esmentada ordenança.
És per això que el regidor delegat de Seguretat Ciutadana, amb l’informe previ de la
Comissió informativa dels Serveis del Territori, proposa que el ple de la Corporació
adopti els següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora dels actes de foc i de la
venda de productes pirotècnics, que s’adjunta a aquest dictamen.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, el text
de l’ordenança aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal
que es puguin presentar reclamacions i suggeriments.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya."
El senyor Jordà i Pempelonne diu que el dictamen continua l'activitat de protecció
civil de definició de plans d'emergència i d'autoprotecció. En aquest cas es redacta una
ordenança reguladora per les activitats d'actes de foc. Es tracta d'una activitat amb un
perill potencial obvi. A més a més es tracta d'activitats creixents, que involucren cada
vegada més públic o també cada vegada més entitats de la ciutat estan implicades
amb l'organització d'aquests actes.
Així mateix, es tractava de simplificar el reglament d'explosius perquè qui volia fer
determinades activitats, fins ara s'havia de remetre al reglament d'explosius, el qual és
molt ampli i complex. S'ha fet un extracte del reglament esmentat per adaptar-lo a les
necessitats purament de la ciutat.
Per tant l'ordenança regula activitats com castells de foc, el correfoc, les fogueres, la
venda de pirotècnia i fins i tot la crema de rostolls. És a dir, tot el que té que a veure
amb la utilització del foc al terme municipal.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció
del senyor Irujo per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat
amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

RESOLDRE
LES
AL.LEGACIONS
PRESENTADES
I
APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. ELS
DOCS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme , de 8 de
febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 22 de febrer de 2005
fou iniciada l’exposició pública dels treballs constitutius de l’AVANÇ DE
PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. ELS DOCS,
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 8 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
Aquests treballs han estat sotmesos a informació pública durant el termini d’un mes,
prèvia publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 51,
de 1 de març de 2005, en el diari El Periodico de Catalunya de 25 de febrer de 2005 i
en el diari Regió7, de 25 de febrer de 2005, per tal que es poguessin presentar els
suggeriments oportuns.
Dins d’aquest termini s’han presentat els següents escrits d’al·legacions:
RE
20917

Data
18/06/2005

21729
30868
30869

24/05/2005
29/07/2005
29/07/2005

Al·legant
Carmen Sala Comellas, PROINVER-77 SL, Maria
Biarnés Costa, Maria Rosa Marquès Ache, Valentín Cots
Oller, Maria Guitart Molin.
Ma Dolors Puertas i Carbonell
Eva-Jovita Montagut Guitart
Carme Sala Comellas

Per part dels serveis tècnics municipals ha estat emès un informe, de data 28 de
desembre de 2005, de resposta a aquests escrits en el qual es fa constar el següent:
Suggeriment 1
El primer suggeriment, presentat per CARMEN SALA COMELLAS, la societat
PROINVER-77 SL, MARIA BIARNÉS COSTA, MARIA ROSA MARQUÈS ACHE,
VALENTÍN COTS OLLER i MARIA GUITART MOLIN, feia referència als següents
aspectes:
1.

Que la proposta no s’acomoda a les exigències de la Llei 10/2004 de
24 de desembre de modificació de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme
per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de
l’autonomia local.
2.
Que aquesta proposta genera supòsits indemnitzadors a favor dels
propietaris atès que alguns propietaris hauran de marxar de l’habitatge on
viuen actualment per no ser compatible amb la nova proposta d’ordenació així
com per als 15 llogateres d’habitatge que hi ha actualment dintre de l’àmbit.
3.
Els propietaris del carrer Remei de Dalt han acabat de pagar les
contribucions especials per a la nova urbanització del carrer i no s’ha deixat
transcorre el temps suficient dels supòsits de contribucions especials.
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4.

No es pot complir la equidistribució de beneficis i càrregues entre els
propietaris degut als edificis i preexistències.
5. Que amb l’increment de les càrregues no s’assegura la possibilitat de
tenir els mateixos aprofitaments d’aproximadament 15.618 m2 de
sostre inicial sense càrregues.

Atès aquests aspectes anteriorment exposats, es demana que es tingui en
compte i que si es veu la impossibilitat de la seva execució, es retiri aquesta
modificació puntual del Pla general i es deixi el plantejament d’acord amb l’actual
Pla general.
En relació al punt núm. 1, s’escau informar que el la present modificació puntual
del Pla general s’ajustarà a les determinacions establertes per l’actual Decret
legislatiu 1/2005 de 26 de juliol de Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que l’estudi econòmic i financer
incorporarà els conceptes indemnitzadors d’acord amb l’art. 114 de l’esmentat
text refós de la Llei d’urbanisme que inclourà despeses en conceptes
d’indemnitzacions per llogateres existents.
En relació al punt núm. 3, s’escau informar que les obres d’urbanització que es
puguin preveure per al nou espai públic resultant de la nova ordenació de
l’edificació sols abastaran els sòls que actualment no estan urbanitzats i que per
tant no van entrar en l’expedient de contribucions especials llevat d’aquelles
mínimes i necessàries per poder relligar la nova urbanització amb l’existent.
En relació al punts núms. 4 i 5, s’escau informar que l’estudi econòmic i financer
del document de la modificació puntual haurà de justificar que no es disminueix
l’aprofitament inicial d’acord amb el Pla general aprovat definitivament el 23 de
maig del 1997 i que serà en el projecte de reparcel.lació on s’haurà de garantir
equidistribució de beneficis i càrregues entre els diferents propietaris.
En relació a l’anteriorment exposat, no es detecta la impossibilitat de l’execució
d’una modificació puntual en l’àmbit plantejat dels Docs, i per tant, es desestima
el suggeriment plantejat i es proposa continuar amb la tramitació de l’expedient.
Suggeriment 2
El segon suggeriment, presentat per MARIA DOLORS PUERTAS I CARBONELL,
feia referència als següents aspectes:
1. Que el canvi d’orientació de l’edificació al carrer Remei de Dalt respecte al
previst pel planejament vigent es produirà una pèrdua de llum solar així
com una pèrdua de la intimitat atès la proximitat entre finques.
2. Que una plaça interior d’illa en aquesta zona pot portar problemes de
sorolls en una zona actualment molt tranquil.la.
En aquest sentit, es sol·licita que es tinguin en compte els punts anteriorment
exposats per a l’estudi i futur desenvolupament d’aquesta modificació puntual.
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En relació al punt núm. 1, s’escau informar que el document d’avanç de
planejament grafia una proposta com a solució general de planejament a fi efecte
de reflectir de forma indicativa els objectius pretesos, i que en tot cas, la nova
ordenació de l’edificació haurà de respectar les distàncies mínimes entre
edificacions establertes pel Pla general.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que tal com es planteja inicialment
aquest nou espai interior d’illa, tindrà una funció de nou recorregut de vianants
per relacionar únicament de forma peatonal el carrer Remei de Dalt i Reparadores
amb el carrer Joan XXIII, l’escola Pare Algué i el passatge de la Mesquita. En
aquest sentit, no es considera que l’espai públic que en pugui resultar tingui una
repercussió significativa en relació a increments de sorolls.
Atès l’anteriorment exposat, es proposa estimar el suggeriment en el sentit de
valorar els aspectes plantejats en el marc de l’assoliment dels objectius generals
de la modificació puntual.
Suggeriment 3
El tercer suggeriment, presentat per EVA-JOVITA MONTAGUT GUITART, feia
referència als següents aspectes:
1. Que d’acord amb els termes que s’exposen en l’escrit presentat, la
proposta de modificació no regenera el Casc antic sinó que el transforma.
2. Que l’àmbit suporta un excés de càrrega de cessió i d’urbanització
3. Que no existeix justificació per excloure al sector més consolidat de l’illa.
En aquest sentit i d’acord amb els punts exposats, sol.licita que es retiri l’avanç
de planejament per a la modificació puntual del Pla general en l’àmbit dels Docs.
En relació al punt núm. 1, s’escau informar que en la memòria de l’avanç de
planejament planteja el punt de partida i la justificació motivada per iniciar
aquesta modificació puntual, essent un dels principals objectius la de plantejar la
reordenació de l’edificació per assolir millors condicions físiques, ambientals i
d’habitabilitat per al conjunt del sector. En qualsevol cas, el plantejament de la
modificació no pretén la creació d’un aparcament públic als subsòl, sinó que
planteja la possibilitat de prefixar un accés des de la Via de Sant Ignasi
directament al subsòl de l’àmbit i així disminuir la pressió del vehicle privat en
aquest sector del nucli antic. Així mateix, la present modificació implicarà la
creació d’un percentatge d’habitatge públic d’acord amb l’establert pel Decret
legislatiu 1/2005 del 26 de juliol de Text refós de la Llei d’Urbanisme, però que
en cap cas pretén plantejar únicament habitatge públic.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que l’estudi econòmic i financer del
document de la modificació puntual haurà de justificar que no es disminueix
l’aprofitament inicial d’acord amb el Pla general aprovat definitivament el 23 de
maig del 1997.
En relació al punt núm. 3, s’escau informar que la delimitació de l’àmbit de la
modificació inclou la part de l’illa que formen els carrer Reparadores, Remei de
Dalt, Joan XXIII i Reparadores que per la seva situació física, d’estat de
conservació, consolidació i ocupació de l’edificació, situació urbanística respecte
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al planejament vigent, etc...justifiquen que es podran assolir els objectius
plantejats tant d’ordenació com per a la gestió.
Atès l’anteriorment exposat, es creu convenient desestimar el suggeriment de
retirada del document referent als treballs de l’avanç de planejament i es proposa
continuar amb la tramitació de l’expedient.
Suggeriment 4
El quart suggeriment, presentat per CARME SALA COMELLAS, feia referència als
següents aspectes:
1. Que d’acord amb els termes que s’exposen en l’escrit presentat, la
proposta de modificació no regenera el Casc antic sinó que el transforma.
2. Que l’àmbit suporta un excés de càrrega de cessió i d’urbanització
3. Que no existeix justificació per excloure al sector més consolidat de l’illa.
En aquest sentit i d’acord amb els punts exposats, sol.licita que es retiri l’avanç
de planejament per a la modificació puntual del Pla general en l’àmbit dels Docs.
En relació al punt núm. 1, s’escau informar que en la memòria de l’avanç de
planejament planteja el punt de partida i la justificació motivada per iniciar
aquesta modificació puntual, essent un dels principals objectius la de plantejar la
reordenació de l’edificació per assolir millors condicions físiques, ambientals i
d’habitabilitat per al conjunt del sector. En qualsevol cas, el plantejament de la
modificació no pretén la creació d’un aparcament públic als subsòl, sinó que
planteja la possibilitat de prefixar un accés des de la Via de Sant Ignasi
directament al subsòl de l’àmbit i així disminuir la pressió del vehicle privat en
aquest sector del nucli antic. Així mateix, la present modificació implicarà la
creació d’un percentatge d’habitatge públic d’acord amb l’establert pel Decret
legislatiu 1/2005 del 26 de juliol de Text refós de la Llei d’Urbanisme, però que
en cap cas pretén plantejar únicament habitatge públic.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que l’estudi econòmic i financer del
document de la modificació puntual haurà de justificar que no es disminueix
l’aprofitament inicial d’acord amb el Pla general aprovat definitivament el 23 de
maig del 1997.
En relació al punt núm. 3, s’escau informar que la delimitació de l’àmbit de la
modificació inclou la part de l’illa que formen els carrer Reparadores, Remei de
Dalt, Joan XXIII i Reparadores que per la seva situació física, d’estat de
conservació, consolidació i ocupació de l’edificació, situació urbanística respecte
al planejament vigent, etc...justifiquen que es podran assolir els objectius
plantejats tant d’ordenació com per a la gestió.
Atès l’anteriorment exposat, es creu convenient desestimar el suggeriment de
retirada del document referent als treballs de l’avanç de planejament i es proposa
continuar amb la tramitació de l’expedient.

La conveniència i oportunitat de la modificació es fonamenta en base a diferents
motius: replantejar l’ordenació establerta a fi d’assolir els objectius de regeneració
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urbana; crear un nou espai públic per als carrers Reparadores i Remei de Dalt; crear
un nou accés per a vianants des del carrer Joan XXIII; estudiar la idoneïtat de la
creació d’una bossa d’aparcament soterrat destinat als nous habitatges a l’illa
compresa entre els carrers Remei de Dalt i Via de Sant Ignasi, amb accessos rodats
des d’aquests carrers; i aprofitar l’empenta urbanística i social del sector del Pla
especial Fàbrica Nova, per redefinir aquest àmbit no consolidat del nucli antic.
En el mateix acord, es decidí suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma o rehabilitació de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, per un termini màxim d’un any, a comptar des
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en l’àmbit
de la modificació puntual dels Pla general “Els Docs”. Aquest va tenir lloc l’1 de març
de 2005, i per tant, es troba propera la data de venciment de l’acord de suspensió.
L’article 94 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, disposa que 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. Com ha quedat recollit en els antecedents, el document proposat
inclou els arguments que justifiquen la modificació.
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 TRLU. L’aprovació inicial, i també la
provisional, correspon a l’Ajuntament.
En el present cas a més, s’han exposat al públic els treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la dita modificació puntual, a l’empara del que disposa l’article 8.1
TRLU. Durant aquest tràmit s’han presentat un total de quatre escrits, en tres dels
quals es demana que sigui retirada la modificació, i que a tenor de l’informe de
l’arquitecte municipal no es pot estimar.
D’acord amb aquest article, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre
l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se
al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, si escau.
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.
Quant a la suspensió de llicències, l’article 71.2 TRLU, disposa que “l’aprovació inicial
dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar
les mesures enunciades a l’apartat1 (suspensió potestativa de llicències prèvia) en els
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
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urbanístic. El termini de suspensió no poden durar més de dos anys en cas
d’acumulació dels supòsits regulats als apartats 1 i 2 de l’article 71.
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.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
1r ESTIMAR el suggeriment presentat per MARIA DOLORS PUERTAS I
CARBONELL, únicament en el sentit que es valoraran els aspectes plantejats per
assolir els objectius generals de la modificació puntual, tal i com es recull en l’informe
dels serveis tècnics d’Urbanisme de 28 de desembre de 2005, el qual s’ha transcrit en
la part expositiva d’aquest dictamen.
2n DESESTIMAR les al·legacions presentades per CARMEN SALA COMELLAS, la
societat PROINVER-77 SL, MARIA BIARNÉS COSTA, MARIA ROSA MARQUÈS
ACHE, VALENTÍN COTS OLLER, MARIA GUITART MOLIN, EVA JOVITA
MONTAGUT GUITART, CARME SALA COMELLAS en les quals es sol·licitava que es
deixés sense efectes la proposta de modificació puntual del Pla general “ELS DOCS”
d’acord amb els fonaments i les argumentacions exposades en l’informe dels serveis
tècnics d’Urbanisme de 28 de desembre de 2005, el qual s’ha transcrit en la part
expositiva d’aquest dictamen.
3r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
ELS DOCS, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que
disposa l’article 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme
4rt. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant el 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 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, 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 tauler d’edictes de l’Ajuntament.
5e. PRORROGAR LA SUSPENSIÓ l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma o rehabilitació de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, acordada pel Ple municipal en sessió de 22 de
febrer de 2005, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1
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de març de 2005, per termini d’UN ANY més, de conformitat amb l’article 71.2 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme. "
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de l'aprovació inicial d'una modificació de
Pla que té per objectiu determinar una nova ordenació en un sector del nucli antic avui
en dia escassament consolidat. L'objectiu de la nova ordenació és crear un nou espai
públic en uns terrenys delimitats pels carrers Reparadores i Remei de Dalt, de tal
manera que el teixit actualment molt dens pugui ser esponjat a partir de la creació d'un
nou espai públic, que bàsicament és una ampliació del carrer Remei de Dalt.
La modificació també planteja d'altres objectius paral·lels, com pot ser la creació de
nous recorreguts per a vianants que connectin el carrer Remei de Dalt amb el carrer
Joan XXIII. Així mateix, la modificació planteja la possibilitat que a partir d'aquesta
ordenació es pugui crear un aparcament en aquest sector amb accés des de la via de
Sant Ignasi, amb la qual cosa es garantiria que bona part de les necessitats que el
nucli antic té quant a manca de places d'aparcament quedessin solventades.
La proposta de modificació planteja, a partir de tenir molt en compte les condicions o
les possibilitats de gestió d'aquesta àrea, la definició de dos polígons d'actuació amb
atenció a l'estructura de la propietat, de tal manera que el desenvolupament de les
determinacions esmentades sigui el més viable possible.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció
del senyor Irujo per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat
amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L'ALCALDE EL 27 DE
DESEMBRE DE 2005, REFERENT A L'APROVACIÓ DEL TERCER
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA DE L'OBRA PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE
MANRESA, TORRENT DE SANT IGNASI.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme , de 17 de
gener de 2006, que transcrit diu el següent:
"Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 27 de desembre
de 2005, que transcrita diu el següent:
“Antecedents
1. Per resolució de l'alcalde president del dia 3 de novembre de 2004, es va adjudicar
el contracte de l’obra Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament
de Manresa, torrent de Sant Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el
pk 1+253 i tram comprès entre els pk 1+253 i 1+812, a l’entitat mercantil Comsa, S.A.
2. En el transcurs de l’execució d’aquesta obra, la direcció facultativa ha considerat
convenient introduir modificacions en el Projecte tècnic que comprèn el tram situat
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entre el pk 1+253 i pk 1+812, document que va ser aprovat definitivament de manera
automàtica, amb efectes des del dia 27 de juliol de 2005.
La proposta de modificació queda reflectida en el document tècnic subscrit per la
direcció d’obra i el contractista en data 10 de novembre de 2005, que s’incorpora a
l’expedient i comporta la disminució, l’ampliació i la introducció de noves partides.
3. El director de l’obra, ha emès informe en relació a l’aprovació del Projecte modificat
de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de Sant
Ignasi, tram comprès entre el pk 1+253 i pk 1+812.
4. El TMG de la Secció de Contractació, ha emès un informe jurídic de data 27 de
desembre de 2005.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable a la modificació del contracte. El règim jurídic aplicable al
present supòsit ve constituït per les normes següents:
- Article 146 i concordants del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques (TRLCAP en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny.
- Article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
La nota comuna d’aquests articles és l’obligatorietat per al contractista de les
modificacions en el contracte que produeixin augments, reducció i supressió d’unitats
d’obra i/o la introducció de noves partides, sempre que no se superin uns determinats
límits, hi hagi fixació de preus contradictoris amb el contractista en cas d’introducció de
noves partides i la modificació redundi en benefici de l’interès municipal.
La proposta de modificat emesa per la direcció de l’obra comporta l’ampliació, la
disminució i la introducció de noves partides en el projecte adjudicat.
L’informe tècnic del director de l’obra també reflecteix que l’execució del contingut del
modificat és correcta, a fi de garantir la bona execució de l’obra i la consecució de
l’objecte contractual.
La disminució, l’ampliació i la introducció de noves partides és de + 955.593,27 €, en
relació amb el pressupost de licitació, i per tant no es dóna el supòsit de resolució del
contracte que preveu l’article 149 lletra e) del TRLCAP (quantia de la modificació
superior al 20 per cent del preu del contracte).
Tampoc concorre el supòsit d’alteració substancial del projecte inicial, ja que
l’ampliació d’unitats d’obra afecta a menys del 30 per 100 de l’import del pressupost
del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCAP.
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2. Tramitació de la modificació. Abans no es resolgui la modificació tècnica i
contractual de l’obra, cal l’informe preceptiu del secretari i l’interventor de la
Corporació, de conformitat amb l’article 275 del TRLMRLC.
No resulta necessari l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, ja que el valor econòmic de la modificació no és superior a un 20 per cent
del preu original del contracte i aquest últim preu tampoc és superior o igual a
6.010.121,04 €.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació tècnica i contractual
de l’obra és el Ple de la Corporació. No obstant això, com que concorren les
circumstàncies previstes a l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, l’òrgan municipal que aprovarà aquestes
modificacions serà l’alcalde president, sens perjudici de la donació de compte al ple de
la Corporació en la primera sessió que tingui lloc, per a la seva ratificació.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, resolc el següent:
PRIMER. Aprovar el tercer expedient de modificació tècnica de l’obra Projecte de
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de Sant
Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253 i tram comprès
entre els pk 1+253 i 1+812, d’acord la proposta de modificació que figura en el
document tècnic subscrit per la direcció d’obra i el contractista en data 10 de novembre
de 2005, que s’adjunta a la present resolució.
SEGON. Modificar amb subjecció a l’article 146 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, el contracte de l’obra Projecte de condicionament de
la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de Sant Ignasi, tram comprès
entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253 i tram comprès entre els pk 1+253 i
1+812, adjudicat a l’entitat mercantil Comsa, S.A. (NIF A08031098), amb domicili al
carrer Viriato, 47, 08014 de Barcelona), per resolució de l'alcalde president de 3 de
novembre de 2004, disminuint en 928.563,24 € i ampliant en 1.884.156,51 € les
prestacions contractades d’acord amb els preus unitaris contradictoris conformats per
l’adjudicatària i amb el tercer expedient de modificació tècnica que s’aprova pel punt
primer d’aquesta resolució.
TERCER. Donar compte del contingut d’aquesta resolució al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc, d’acord amb allò que preveu l’article 21.1, lletra k) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, a l’efecte del seu
coneixement i ratificació.”
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple de la resolució dictada per l’alcalde
president, en data 27 de desembre de 2005, que ha estat transcrita en la part
expositiva del present dictamen, i RATIFICAR-LA. “
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Irujo per absència
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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.

4.1.3

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE VALERI
CONSULTORS ASSOCIATS, SRL, PER IMPORT DE 4.967,89 EUROS, EN
CONCEPTE DE REDACCIÓ D'INFORME SOBRE L'ESTAT DE L'EDIFICI
SITUAT A LA MURALLA SANT DOMÈNEC, 2.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme , de 16 de
gener de 2006, que transcrit diu el següent:
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Director de l’Àrea de
Serveis del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat els
serveis de què es tracta.
Àngels Mas Pintó, regidora delegada d’urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor : VALERI CONSULTORS ASSOCIATS s.r.l CIF B-59991448
Adreça: c. Bailèn, 7 2n 2a. 08010 Barcelona
Concepte: Emissió informe pericial sobre l’estat de l’edifici situat a la Muralla Sant
Domènec, 2 amb litigi de ruïna.
Import: 4.967,89 € (IVA inclòs)"
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Irujo per absència
de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió dels assumptes 4.1.4 i 4.1.5 a
l'ordre del dia i és aprovada per 24 vots afirmatius afirmatius i 1 abstenció del senyor
Irujo per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en els punts
4.1.4 i 4.1.5 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per
assentiment dels presents.
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4.1.4

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
82 DEL ROF): AUTORITZAR LA FORMALITZACIÓ D'UN CONVENI
INTERADMINISTRATIU DE CARÀCTER URBANÍSTIC ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE MANRESA I SANT FRUITÓS DE BAGES PREVI A LA
CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI DE L'AGULLA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme , de 16
de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Vista la minuta del conveni interadministratiu de caràcter urbanístic entre els
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages previ a l’autorització de la constitució
d’un Consorci urbanístic anomenat Consorci de l’Agulla que identifica els interessos
supralocals rellevants per territorialitzar determinades polítiques públiques i que es
constitueix com a instrument rellevant per a la coordinació i cooperació
interadministrativa.
Atès que el text del conveni ha sigut expressament consensuat per les alcaldies
d’ambdós municipis, als efectes i tal com consta en el document subscrit entre ambdós
el dia 13 de febrer de 2006 i que consta incorporat a l’expedient.
Atès el disposat en els articles 88 de la Llei 30/92 LPAC; art. 21.1 s) 7/85 de 2 d’abril,
LBRL i article 53.1 u) del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
LMRLC i 14 i 23 del text refós del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la formalització d’un Conveni interadministratiu de caràcter
urbanístic entre els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages previ a
l’autorització de la constitució d’un Consorci urbanístic anomenat Consorci de l’Agulla.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per la seva signatura."

CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CARACTER URBANISTIC ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE SANT FRUITÓS DE BAGES I MANRESA PREVI A
L’AUTORITZACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ D’UN CONSORCI URBANISTIC
ANOMENAT CONSORCI DE L’AGULLA.
A la ciutat de ......... el dia ...... de ...........

REUNITS
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D’una banda, l’Il.lm Sr. Jordi Valls i Riera, amb NIF 39.322.821-C, Alcalde de
l’Excm. Ajuntament de Manresa, domicili a la plaça Major 1, 5 i 6 de Manresa, assistit
pel secretari general de l’Ajuntament, Sr. Alfred Lacasa Tribó, en la seva qualitat de
fedatari públic.
D’altra banda, l’Il.lm. Sr. Josep Rafart Cortés, amb NIF 40.255.239-H Alcalde de
l’ Excm. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, domicili a la Ctra. de Vic, 35-37 de
Sant Fruitós de Bages, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Santiago González
Castellanos, en la seva qualitat de fedatari públic.
ACTUEN
El primer, en representació de l'Ajuntament de Manresa, facultat per a la signatura
d'aquest conveni per acord del Ple municipal, adoptat per majoria absoluta en sessió
del dia 20 de febrer de 2006.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, facultat per a la
signatura d'aquest conveni per acord del Ple municipal, adoptat per majoria absoluta
en sessió del dia 20 de febrer de 2006.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària per a la
formalització d'aquest conveni.
EXPOSEN
I.

Que és una voluntat comuna dels dos ens locals assolir un punt de trobada
per a realitzar conjuntament polítiques municipals per dissenyar el model de
desenvolupament d’un territori fronterer entre ambdós municipis que
permeti, de la manera més amplia possible, posar-los a disposició de la
comarca en atenció a la seva centralitat, i amb especial referència a l’entorn
del parc de l’Agulla.

II.

Els municipis de Sant Fruitós de Bages i Manresa, veuen com una
oportunitat per a la comarca del Bages i per extensió per a la Catalunya
central, el fet que es coordinin decisions que tinguin un marcat caràcter
supramunicipal, tenint com a rerafons l’entesa, la cooperació intermunicipal
i la coordinació administrativa entre ambdós Ajuntaments. Aquesta
coordinació haurà de centrar-se fonamentalment en planejament
supramunicipal per la protecció de l’entorn del Parc de l’Agulla que a més
impliqui de forma acreditada la localització en el territori de sistemes
d’espais lliures i d’equipaments per a noves activitats i serveis destinats a la
comunitat.

III.

En aquest context, es considera una decisió d’elevat contingut estratègic,
fonamental pel correcte desenvolupament del territori, apostar per una línia
que, en base a la col·laboració recíproca, garanteixi la protecció i ampliació
del Parc de l’Agulla i la possibilitat d’afrontar altres aspectes
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supramunicipals urbanístics i d’equipaments, sense necessitat de saltar de
nivell de decisió a través del planejament urbanístic (article 75 del TRLUC),
en quan a la protecció i ampliació del Parc de l’Agulla, equipaments i
generació d’altres d’activitats.
IV.

La cooperació dels municipis de Manresa i de Sant Fruitós de Bages parteix
dels estudis previs del Pla Director del Pla del Bages, que observa
l’ampliació del Parc de l’Agulla com un element cohesionador i vertebrador
del territori que respon a una política urbanística compartida pels dos
Ajuntaments que té per objecte preservar el valor ambiental del sector i el
paper que aquest juga en un context de centralitat garantint la qualitat
paisatgística i mediambiental de l’entorn.
Tanmateix, la cooperació dels municipis de Manresa i de Sant Fruitós de
Bages parteix de les previsions dels seus respectius Plans generals i es
plasmarà en el planejament derivat dirigit a afrontar els reptes de comú
interès que poden afectar a les previsions actuals dels seus plans generals,
en el desplegament de l’instrument supramunicipal, el qual òbviament haurà
de seguir les directrius establertes pel planejament supramunicipal d’àmbit
superior (Pla Territorial de les Comarques centrals i el Pla Director
Urbanístic del Pla del Bages).
I és aquesta cooperació, entesa com el mandat de coordinació que recullen
els plans generals d’ambdós municipis, la que motiva l’oportunitat i
conveniència, que la possibilitat que el planejament sigui impulsats, ja no
pels municipis per separat, sinó per una entitat que els agrupi i que pugui
exercir plenament les competències urbanístiques (art. 14.3 TRLUC),
expressament referenciades en el present conveni.

V.

D’altra banda, ambdós Ajuntaments veuen com una oportunitat històrica
que s’implanti un parc tecnològic que posicioni el Bages en una esfera de
centralitat, amb garanties d’oferir un producte competitiu en una economia
cada dia més globalitzada i interrelacionada. En aquest context, la futura
implantació de sector R+I+D (recerca, investigació i desenvolupament),
representa una oportunitat d’assolir valor afegit al consum de sòl, que pot
suposar un autèntic motor de creixement i una aposta clara en favor
d’aquella especialització. L’aposta per aquesta especialització en R+I+D
aprofitant determinades economies d’escala ha de coadjuvar a la
preservació dels valors ambientals inherents de l’entorn del Parc de l’Agulla
i a garantir la reserva de sòl de sistemes d’espais lliures i d’equipament de
gestió pública o privada.

La cooperació i coordinació, reiteradament manifestada té els seus antecedents
urbanístics en els Plans generals d’ambdós municipis.
A l’entorn del Parc de l’Agulla, tal com determinen els Plans Generals de Manresa i
Sant Fruitós de Bages, es fa imprescindible emmarcar qualsevol ordenació o
desenvolupament en un treball conjunt entre els dos municipis que fixi criteris i
directrius sobre la xarxa viària, sobre l’estructura general de l’ordenació, sobre les
condicions paisatgístiques del conjunt de l’àrea i la necessitat de fixar les cessions de
sòl destinats a sistemes, quan el desenvolupament prevegi l’establiment d’activitats
privades.
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No obstant això, l’Ajuntament de Manresa està en fase d’introduir noves
determinacions en el seu Pla general (en l’àmbit que ens ocupa) i que són les
recollides a la modificació puntual del Pla general de Manresa.- Parc Tecnològic del
Bages, aprovat inicialment i sobre el qual l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va
formular al·legacions. Aquestes al·legacions, per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, es consideren resoltes a la seva satisfacció sempre i quan quedi especificat
en aquest conveni, i així ho fa el pacte cinquè en el sentit que en l’àmbit de
planejament supramunicipal i tal com determinen els Plans generals de Manresa i Sant
Fruitós de Bages, qualsevol ordenació ha de contemplar la localització de sistemes
supramunicipals.
Per tot l’exposat i amb tals efectes, ambdós Ajuntaments acorden formalitzar el
present conveni urbanístic que es desenvoluparà de conformitat amb els següents

PACTES
PRIMER. LA CREACIÓ D’UN MARC DE COL-LABORACIÓ
La legislació urbanística permet als municipis subscriure convenis, pel més eficaç
desenvolupament de l’activitat urbanística que afecti àmbits territorials coincidents.
Els Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages són conscients que només a
través de la cooperació intermunicipal i coordinació interadministrativa, en l’exercici de
les competències urbanístiques, poden assolir els objectius esmentats en els
antecedents i que tindrà la seva instrumentalització en la constitució d’un consorci
urbanístic.
Ambdós Ajuntaments es comprometen en el termini més breu possible a constituir la
Comissió redactora dels Estatuts del Consorci.
SEGON. OBJECTE, ÀMBIT I NATURALESA DEL CONSORCI.
Pel compliment dels objectius, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages
s’agruparan en un consorci urbanístic, l’àmbit del qual és el delimitat a l’oest i al nord
per l’eix transversal, a l’est per les zones industrials de St. Isidre de St. Fruitós de
Bages i la carretera de Manresa a Berga i al sud per la ronda de Manresa, de
conformitat amb el plànol annex que s’adjunta al present document i que és part
integrant del mateix.
L’Ajuntament de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, mitjançant els corresponents
acords plenaris adoptats per majoria absoluta, constituiran el Consorci urbanístic
anomenat Consorci de l’Agulla, pel planejament, gestió i execució urbanística dels
terrenys situats en el terme municipal de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, de
conformitat amb els plànols de planejament que s’adjunten.
El Consorci es regirà pels estatuts que a tals efectes es redactin, per la legislació
urbanística aplicable en quan al règim de la seva activitat, per la legislació sobre règim
jurídic de les Administracions Públiques i demés normes bàsiques d’aplicació al
conjunt de les Administracions Públiques. El Consorci urbanístic no tindrà consideració
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d’ens depenen de cap de les Administracions Públiques consorciades, garantitzant-se
que la representació sigui al 50% dels representants de cada municipi en la forma que
determinin els seus estatuts.
TERCER. FINALITATS I COMPETENCIES DEL CONSORCI.
Pel compliment de les seves finalitats el consorci urbanístic l’Agulla realitzarà les
següents funcions:
a)

Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i Sant
Fruitós de Bages contingut en el Conveni interadministratiu de caràcter
urbanístic aprovat pel Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Manresa en
sessió de data 20 de febrer de 2006 i de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages en sessió del mateix dia.

b)

Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament
de
desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris pel
desenvolupament de l’àmbit territorial de la seva actuació, així com les seves
modificacions, obtenint amb caràcter previ informe dels Ajuntaments afectats, i
de qualsevol instrument adjacent ja sigui urbanístic o tributari per l’assoliment
de les esmentades finalitats.

c)

Obtenir i gestionar els espais públics en l’àmbit territorial del Consorci.

d)

Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les actuacions
realitzades dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en l’ampliació,
manteniment i millora dels espais públics.

e)

Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit
d’actuació.

f)

En no ser objecte de delegació en el Consorci l’atorgament de llicències,
d’edificació, usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de
Bages, faran tramesa al Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i
autoritzacions atorgades .

g)

Quants actuacions prèvies, conseqüents o complementaris de les anteriors
que siguin necessàries pel compliment de la seva finalitat.

Les atribucions establertes a l’apartat b) s’exerciten per delegació dels Ajuntaments de
Manresa i de Sant Fruitós de Bages, de conformitat amb l’establert a l’article 23 del
TRLUC.
QUART. FINANÇAMENT DEL CONSORCI
Ambdós Ajuntaments, es comprometen a col·laborar amb el sosteniment de les
despeses del consorci i de la gestió que d’aquest se’n derivi. Es crea un concepte
d’aportació directa i un altre d’aportació indirecta.
Inicialment l’aportació directa serà d’1 euro per habitant, calculades en anys naturals.
En concepte d’aportació indirecta el Consorci es finançarà amb el producte resultant
que s’obtingui de l’Impost d’Activitats Econòmiques, de l’Impost sobre l’increment del
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valor dels terrenys de naturalesa urbana, de l’Impost de Béns Immobles i de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i obres que es generin dins de l’àmbit territorial de
la seva actuació.
Resten exclosos del present pacte l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
que es generin en el sector delimitat per la modificació del PGOU de Manresa en
tràmit, per possibilitar la implantació del Parc Tecnològic del Bages, a resultes del
conveni subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa Projectes Territorials del
Bages.
CINQUE.- L’ENCAIX DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE MANRESA EN TRÀMIT I EL CONSORCI URBANISTIC.
Dins de l’àmbit territorial d’actuació del futur Consorci urbanístic Parc de l’Agulla
quedarà subsumit l’àmbit de la modificació del Pla general d’ordenació urbanística de
Manresa, en tràmit i que té per objecte la implantació del Parc Tecnològic del Bages.
L’Ajuntament de Manresa com Administració actuant en aquesta modificació cedirà, en
el seu moment, analitzada la viabilitat jurídica i econòmica, a favor del Consorci els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a sistemes.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és coneixedor del destí que es dóna al 10% de
l’aprofitament urbanístic resultant de la implantació del Parc Tecnològic del Bages i
que es destinarà, en la seva part corresponent, a la ubicació del CTM Centre
Tecnològic, fundació privada (des d’ara CTM), o altres activitats tecnològiques a
decidir en el marc del Consorci.
En compliment del pacte vuitè del conveni signat en data 13 de juny de 2005 entre
l’Alcalde de Manresa i el President de la mercantil Projectes Territorials del Bages SA,
en constituir-se el consorci, la finca de 190.676m2 ubicada al terme municipal de Sant
Fruitós, serà cedida al Consorci lliure de càrregues. Aquesta finca es destinarà a
ampliació del Parc de l’Agulla.
Aquesta cessió no condiciona d’altres cessions futures efectuades per qualsevol de les
administracions integrants o tercers, ja siguin de vialitat, d’espais lliures o qualsevol
altra concepte.
Es preveuran dins de l’àmbit territorial del Consorci la localització de sistemes
entenent-se com a tals aquells elements fonamentals de l’ordenació del territori que,
ordenadament relacionats entre si, contribueixen a aconseguir els objectius del
planejament en matèria de comunicacions, serveis tècnics i mediambientals, espais
lliures i equipaments.
SISÈ.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
El present conveni té naturalesa administrativa. Per la resolució de qualsevol
controvèrsia en l’ aplicació efectiva del present conveni, les parts es sotmetran als
Jutjats i tribunals contenciosos administratius amb competència a la província.
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I perquè així consti, signen el present document per duplicat exemplar i a un sol efecte,
en el dia i lloc esmentat a l’ encapçalament.

Per l’ Excm. Ajuntament de Manresa

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera

Per l’ Excm. Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages

Il.lm. Sr. Josep Rafart Cortés.

Davant meu
El secretari general
de l'Ajuntament de Manresa

Davant meu
El secretari general
de l'Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages

Alfred Lacasa Tribó

Santiago González Castellanos
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DOCUMENT DE NATURALESA CONVENCIONAL FRUIT DE LA REUNIO DELS
ALCALDES DE MANRESA I SANT FRUITOS DE BAGES CELEBRADA A
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES EL DIA 13 DE FEBRER DE 2006.
La concurrència d’interessos entre les parts que intervenen, posats de manifest en el
present conveni i atès que el seu contingut ha sigut expressament consensuat pels
respectius Alcaldes, comporta la seva elevació als seus respectius Plens municipals
en la propera sessió que aquests celebrin.
Aquest acord té el seu fonament a l’article 88 de la Llei 30/92 LPAC; art. 21.1 s) 7/85,
de 2 d’abril, LBRL i article 53.1 u) del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la LMRLC.
L’acord entre ambdós Alcaldes plasmat en el reiterat Conveni comporta els següents
efectes:
Primer.- En aquest moment es produeix la retirada de les al·legacions per part de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a la modificació puntual del Pla General .- Parc
Tecnològic del Bages, tota vegada que les pretensions de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages es veuen recollides en el document reiterat, de conformitat amb l’apartat
cinquè del document que preveu l’ampliació de sistemes amb caràcter supramunicipal,
i en conseqüència no entrar a ser considerades per l’Ajuntament de Manresa en el
tràmit d’aprovació provisional de l’esmentada modificació del planejament.
Segon.- El contingut d’aquest acord formarà part com antecedent i per motivació de
l’acord d’aprovació del Conveni interadministratiu reiterat.

4.1.5

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
82 DEL ROF): RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme , de 15 de
febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
" El Ple de la Corporació, en sessió de data 17 d’octubre de 2005 va adoptar l’acord
aprovant INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PARC
TECNOLÒGIC DEL BAGES, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb allò que disposa l’article 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
En compliment de l’esmentat acord el dia 17 d’octubre de 2005 es sol·licità informes al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (Direcció General de Carreteres) i a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Tingueren entrada en els respectius organismes el mateix dia 16 de
novembre de 2005.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tramès el seu informe en data 2 de
desembre de 2005, en el qual es posa de manifest que és d’aplicació les disposicions
recollides a la Llei 39/2003, del Sector Ferroviari i el seu reglament RD. 2387/2004, de
30 de desembre, i que per la realització de les obres previstes es precisarà la
autorització de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, prèvia presentació del
projecte executiu per trobar-se dins de la zona d’influència del ferrocarril.
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Respecte les sol·licituds d’informe al Departament de Política Territorial i Obres
Publiques i al Departament de Medi Ambient i Habitatge, fins al dia d’avui, no s’ha
rebut cap resposta.
El Document aprovat inicialment, ha estat sotmès a informació pública durant el
termini d’un mes, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 de 18 de novembre de 2005, així
com en el diari El Periódico, de 7 de novembre de 2005, i en el diari Regió 7, de 12 de
novembre de 2005.
S’ha atorgat també termini d’audiència d’un mes als Ajuntaments dels municipis l’àmbit
territorial dels quals confina amb la modificació puntual del Pla general, és a dir, els
Ajuntaments de Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i El Pont
de Vilomara i Rocafort, mitjançant escrits lliurats el dia 16 de novembre de 2005.
Al document inicial, s’han presentat els següents escrits amb al·legacions o
suggeriments.
Núm.
1
2
3

RE
Data
Al·legant
47439 16/12/2005 Ajuntament de St. Fruitós de Bages
47506 16/12/2005 Entitats impulsores de la Declaració de
l’Agulla
48313 22/12/2005 Direcció general d’Emergències i
Seguretat Civil

Representant
Lluís Piqué i
Sancho

Tot i així, val a dir que en data 13 de febrer de 2006, l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages i l’Ajuntament de Manresa han signat un document de naturalesa convencional
posant de manifest la retirada de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages a aquesta modificació puntual del Pla general, i que per tant no
han d’entrar a ser considerades per l’Ajuntament de Manresa en el tràmit d’aprovació
provisional.
Tenint en compte aquest document, i en relació a les restants al·legacions, el Cap del
Servei d’Urbanisme i la Tècnica d’Administració General, han emès, en data 15 de
febrer de 2006, informe conjunt el qual s’adjunta en annex, i en el qual es proposa:
1. Estimar les al·legacions formulades per en Lluís Piqué i Sancho, delegat del
Bages-Berguedà del COAC en representació de les Entitats impulsores de
la Declaració de l’Agulla. en el sentit de donar contingut normatiu a alguns
paràmetres d’ordenació general, ja plantejats en la documentació de la
modificació puntual, amb l’objecte d’una major concreció d’aquests.
2. Estimar l’al·legació de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil,
excloure la franja ocupada pel parc de bombers de l’àmbit del sector i
qualificar-la d’equipament de serveis públics i administratius.
L’article 94.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions d’una figura de planejament
urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació”, per
tant, el procediment aplicable és el contingut a l’article 83.1 del TRLU, i l’aprovació
provisional correspon a l’Ajuntament afectat.
S’ha sotmès l’expedient a informació pública, s’ha atorgat audiència als Ajuntaments
dels municipis veïns afectats per la modificació, i s’han sol·licitat els informes als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial, de conformitat amb l’article
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83 apartats 4 i 5 TRLU, si bé dintre el termini d’un mes que indica l’article 83.5 in fine
TRLU únicament ha emès l’informe Ferrocarrils de la Generalitat.
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 que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme
La Regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS

1r. ESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor Lluís Piqué i Sancho, en
representació de les Entitats Impulsores de la Declaració de l’Agulla, i La Direcció
General d’Emergències i Seguretat Civil, en la forma i d’acord amb els criteris i les
argumentacions exposades en l’informe tècnic i jurídic emès pel Cap del Servei
d’Urbanisme i la Tècnica d’Administració General, de data 27 de gener de 2006, que
s’adjunta a l’annex d’aquest dictamen i que es trametrà de forma íntegra als
interessats, en la part referent a les seves al·legacions.
2r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES, redactat pels serveis tècnics
municipals amb la modificació derivada de l’estimació total / parcial de les al·legacions
i suggeriments indicats, de conformitat amb allò que disposa l’article 83.1 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA,
per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en
relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol)."

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES. PGM. 05-04
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Informe de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública al
document aprovat inicialment per acord de Ple del 17 d’octubre de 2005.
Al·legacions presentades
Nº
1
2
3

R.E.
47439
47506
48313

Data
16/12/2005
16/12/2005
22/12/2005

Nom
Ajuntament de St. Fruitós de Bages
Entitats impulsores de la Declaració de l’Agulla
Direcció general d’Emergències i Seguretat Civil

Al·legació núm. 1. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
L’escrit d’al·legacions presentades per l’Ajuntament de St. Fruitós de Bages va ser
retirat en data 14 de febrer de 2006, amb motiu de la signatura entre els ajuntaments
de Manresa i de St. Fruitós de Bages, del conveni per la creació del Consorci de
l’Agulla, tota vegada que les al·legacions de l’Ajuntament de St. Fruitós es veuen
recollides en aquest conveni que preveu l’ampliació dels sistemes de caràcter
supramunicipal en l’àmbit definit pel mateix conveni.
Al·legació núm. 2. Lluís Piqué i Sancho, delegat del Bages-Berguedà del COAC
en representació de les Entitats impulsores de la Declaració de l’Agulla.
Contingut
1. Valorar en positiu l’obtenció pública d’una porció important de terrenys
destinats a desenvolupar un gran parc central com a ampliació del parc de
l’Agulla.
•

•

Afirma que la ubicació del 70% del sòl de cessió ha de destinar-se al
creixement del Parc de l’Agulla. En conseqüència el 30% restant destinat
a la implantació del parc tecnològic ha de cenyir-se a una faixa ajustada
a la ronda nord.
Que aquests terrenys de cessió han de permetre connectar amb el parc
actual i completar un gran corredor verd a la zona

2. Al·legacions
•

•

•

•

Que s’estableixi com a condició d’ordenació que els espais lliures es
situïn al nord del sector en continuïtat als terrenys destinats al
creixement del parc de l’Agulla.
Que s’estableixin com a condició d’ordenació que les zones
d’aprofitament privat se situaran en una franja sobre la ronda nord,
incorporant a la normativa paràmetres concrets de distàncies en sentit
nord-sud
Que el desenvolupament del Pla Parcial de delimitació estableixi criteris
de millora de la continuïtat del parc per sobre la línia del ferrocarril
Manresa-Sallent.
Que es garanteixi normativament la continuïtat dels recorreguts d’accés
al parc de la ciutat i des de la Fàbrica del Guix.
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•

Que es plantegi la possibilitat de replantejar les instal·lacions del parc
de bombers que possibilita la continuïtat com a corredor verd en direcció
al Llobregat i al regadiu de Viladordis

Informe:
Totes les consideracions que es fan respecte la ubicació i l’ordenació dels
espais lliures, la connexió amb el parc de l’Agulla i dels espais que ocupi el
parc Tecnològic, així com que es garanteixi la continuïtat dels recorreguts, tot i
que queden ben reflectits en la memòria i el plànol de solucions generals del
document, és cert que poden tenir un contingut normatiu més concret,
D’altra banda la possibilitat de reubicar el parc de bombers, atesa l’al·legació
que fa la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, no es veu possible,
la qual cosa no impedeix que el Pla Parcial de delimitació estudiï una
reubicació parcial d’alguns elements de l’ocupació actual.
Proposta
D’acord amb l’exposat, es proposa estimar les al·legacions en el sentit de
donar contingut normatiu a alguns paràmetres d’ordenació general, ja
plantejats en la documentació de la modificació puntual, amb l’objecte d’una
major concreció d’aquests.
Al·legació núm. 3. Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
Contingut
Manifesta que la modificació té incidència sobre l’actual parc de Bombers de la
Generalitat.
Per una banda hi ha una reserva de trànsit peatonal en una franja lateral.
Per una altra, una franja de terreny ocupada pel parc de bombers s’inclou dins d’un
sector de sòl urbanitzable no delimitat. La qual cosa comporta una gestió
problemàtica.
Sol·licitar que aquesta franja es qualifiqui com a sistema d’equipaments, serveis
públics i administratius clau E.6, amb la finalitat d’ajustar-ne la qualificació a l’ús
actual.
Informe
La franja de terreny ocupada pel parc de bombers i delimitada dins del sector de
sòl urbanitzable no delimitat, és millor que a efectes de fer més efectiva la gestió
del sector, quedi fora del mateix, amb la qualificació d’equipament de serveis
públics i administratius, qualificació que ja té la resta del recinte del parc de
bombers.
Proposta
Estimar l’al·legació, excloure la franja ocupada pel parc de bombers de l’àmbit del
sector i qualificar-la d’equipament de serveis públics i administratius.
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La senyora Mas i Pintó diu que l'àmbit definit per l'Eix Transversal, la Ronda nord de
Manresa i l'Eix del Llobregat, que pivota al voltant del Parc de l'Agulla, s'ha configurat en
els darrers anys com un espai estratègic on s'escau, d'acord amb els planejaments tant
de Sant Fruitós com de Manresa, el progressiu desenvolupament tant d'espais lliures
públics com d'usos de caràcter supramunicipal.
La signatura del conveni entre Projectes Territorials del Bages i l'Ajuntament de Manresa
va suposar l'oportunitat de desenvolupar dins d'aquest àmbit un parc tecnològic, el Parc
Tecnològic del Bages, amb la finalitat d'oferir un producte que posicionés la comarca del
Bages en el marc de la nova economia.
Aquest conveni que preveia vincular el desenvolupament d'aquests terrenys destinats a
parc tecnològic a d'altres terrenys destinats a l'ampliació del Parc de l'Agulla, es va
plantejar ja en el moment de la signatura del conveni, en un futur marc de col·laboració i
de cooperació entre els dos ajuntaments, Manresa i Sant Fruitós, atès que es
desenvolupava dins d'un àmbit d'aquestes 150 hectàrees delimitades per l'Eix
Transversal, la Ronda Nord i l'Eix del Llobregat, sobre el qual sempre s'ha tingut la idea
que poguessin estar gestionades conjuntament pels dos municipis.
El conveni al que fa referència el primer dels dictàmens pretén oferir precisament un
instrument per a la coordinació i cooperació interadministrativa d'aquest àmbit estratègic,
configurant un consorci destinat a la gestió d'aquest espai, a cavall entre els dos
municipis.
L'objecte del consorci no es tan sols planificar el seu àmbit territorial, les 150 hectàrees,
sinó que sobretot neix amb la voluntat de procurar l'ampliació dels espais públics inclosos
dins d'aquest àmbit, a partir, bàsicament, de l'aplicació de la fiscalitat que es pugui derivar
dins d'aquest àmbit territorial.
En aquest marc, l'aprovació provisional que planteja el segon dels dictàmens, pel seu
caràcter supramunicipal, pren encara més força del que tenia abans, ja que resta
emparada en la voluntat de cooperació entre les dues administracions. Així l'aprovació
provisional de la modificació del pla, destinada a la localització d'un parc tecnològic, el
Parc Central com s'anomena actualment, es planteja a partir del document aprovat
inicialment dins del qual s'hi ha inclòs dues petites modificacions que fan referència a les
dues al·legacions presentades i que han estat estimades.
Es presenta a l'aprovació provisional amb l'objectiu de desenvolupar un espai d'uns
150.000 m², dels quals el 70% va destinat a espai públic i que possibilitarà la creació
d'uns 65.000 m² de sostre destinats a usos de recerca, investigació i desenvolupament;
per tant, tot un repte per la ciutat de Manresa, per Sant Fruitós i pel Bages.
El senyor Vives i Portell diu que des del GMCiU s'ha d'expressar la satisfacció pel fet
que es portin a aprovació els dos dictàmens, però especialment, el primer dels
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dictàmens, el dictamen 4.1.4 de l'ordre del dia, ja que des del començament de la
gestació del projecte s'entenia que era fonamental que hi hagués un acord, una entesa,
que hi hagués un marc establert de joc consensuat entre les parts, en aquest cas entre
l'Ajuntament de Manresa i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. S'entenia que era
fonamental en la mesura que aquest creixement enorme del Parc de l'Agulla ja no era
tant un projecte només de Manresa sinó que era un projecte que en podien gaudir, i
n'han de gaudir, altres ciutadans que no són del terme municipal de Manresa, que són de
la comarca del Bages, i d'una manera singular del terme municipal de Sant Fruitós, en la
mesura que aquest és el territori que ambdós municipis comparteixen en aquest projecte.
Per tant, des del GMCiU s'entén que és molt positiu que s'hagi arribat a aquest acord, un
acord que no ha estat fàcil perquè evidentment a l'hora de treballar en un projecte
d'aquestes característiques tothom expressa la millor voluntat sense cap egoisme però
també des de perspectives diverses, i és legítim, però també és important que al final
tothom hagi estat capaç d'arribar a una bona entesa.
Així mateix, com deia la regidora Mas al final de la seva intervenció, aquest projecte és
un gran repte. És un gran repte en molts àmbits. D'una banda, per omplir de sentit i
qualitat els 65.000 m² de sostre, és necessari que tots els agents implicats facin un
esforç molt gran, i s'està parlant de tots els agents implicats, no només l'Ajuntament de
Manresa . Però d'altra banda, encara hi ha un altre repte, que consisteix en connectar la
part del parc de l'Agulla que creixerà molt amb l'altra part; i això implica portar a terme
una feina de negociació constant amb tot un seguit de propietaris que tenen aquelles
finques, que ara mateix fan de frontera natural entre aquest creixement enorme del parc
de l'Agulla i del parc que ja existeix en aquests moments. Per tant, aquest és el segon
repte i és l'objectiu que al final donarà sentit probablement a tot aquest creixement
enorme d'una zona pública; una zona pública que serà molt important i que finalment s'ha
de dir que no hi haurà gaires ciutats ni gaires comarques a Catalunya que la tinguin tant
gran i amb aquesta qualitat.
El GMCiU en el transcurs d'aquest procés sempre s'ha mostrat favorable i també ha
mostrat la voluntat de col·laborar amb l'equip de govern per tal d'ajudar en el que ara serà
realment l'hora de la veritat, ja que fins ara s'ha fet una feina àrdua i molt difícil perquè
tothom es posés d'acord, però a partir d'ara, omplir de sentit aquests 65.000 m² serà
una feina feixuga, àrdua, però sens dubte si s'aplica la tenacitat i la capacitat que s'hi ha
abocat fina ara, es reeixirà en la consecució del projecte.
L'alcalde sotmet a votació els dictàmens compresos en els punts 4.1.4 i 4.1.5, ambdós
inclosos de l'ordre del dia, i s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents, i ,
per tant, esdevenen acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.2.1

REVISAR LES TARIFES DE L'APARCAMENT SOTERRANI PER A
AUTOMÒBILS DE TURISME DE LA PLAÇA PORXADA, QUE EXPLOTA EN
RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA VINCI PARK ESPAÑA, S.A.
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de via pública , de 16
de gener de 2006, que transcrit diu el següent:
"Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 19 de novembre de
1991 va adjudicar la concessió administrativa de construcció i explotació d’un
aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la plaça Porxada, a l’entitat
mercantil APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA (A59790147 – Avinguda Diagonal,
523, planta 21 Barcelona).
II. Per escriptura pública atorgada pel notari Sr. Rafael Vallejo Zapatero, el dia 30 de
gener de 2001 (protocol 349/01), l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE
CATALUÑA, SA, canvia la denominació per la de VINCI PARK ESPAÑA, SA.
III. Mitjançant sol·licitud de referència registre d’entrada número 261 / 03.01.2006,
presentada pel senyor Juan Alonso Zarraga, en representació de l’entitat mercantil
VINCI PARK ESPAÑA, SA, es va sol·licitar l’increment de la tarifa horària de
l’aparcament de la Plaça Porxada.
IV. No resulta necessari complimentar el tràmit d’audiència al concessionari, ja que els
nous imports revisats coincideixen o bé són superiors a aquells continguts en la petició
indicada en l’antecedent anterior.
V. El TMG de la Secció de Contractació ha emès un informe jurídic en data 16 de
gener de 2006, segons el qual la revisió de la tarifa horària s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Revisió de les tarifes. La revisió de la tarifa horària està prevista a la clàusula 19a
del plec que regula la concessió, el qual preveu la corresponent fórmula polinòmica.
En aplicació de l’esmentada fórmula polinòmica, s’ha procedit a fer el càlcul de la
revisió de la tarifa horària, el qual s’adjunta al present acord. Per facilitar el
cobrament de la nova tarifa s’ha procedit a arrodonir els nous imports a fraccions de
cinc cèntims d’euro.
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de revisió de la tarifa
horària és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de
conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar les tarifes de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme de
la Plaça Porxada, que explota en règim de concessió administrativa l’entitat mercantil
VINCI PARK ESPAÑA, SA (A-59790147 – carrer Orense, 68, de Madrid 28020 –
abans APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA), aplicant un coeficient de revisió Kt=
1,0390 i essent les tarifes revisades les que s’indiquen a continuació:
Tipus de tarifa

Import (IVA inclòs)
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Horària
24 hores
Tiquet perdut
Abonament màxim

1,55 €
15,60 €
15,60 €
187 €

SEGON. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per 22 vots afirmatius i 3 abstencions dels senyors Javaloyes i
Serra i de la senyora Guillaumet 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.

4.2.2

APROVAR LA RELACIÓ DE BÉNS ADSCRITS A LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL D'ESTACIONAMENT VIGILAT
DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE
LA VIA PÚBLICA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de la Via Pública , de 9
de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Antecedents
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de maig de 1995, va
adjudicar la concessió administrativa del servei municipal d’estacionament vigilat de
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de
Manresa, sota control horari limitat, a favor de l’entitat mercantil APARCAMIENTOS
CONCERTADOS, S.A.
II. Aquesta concessió va finalitzar en data 26 de maig de 2005, com a conseqüència
de l’acabament del termini previst en el plec de clàusules administratives regulador del
contracte.
III. L’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., ha presentat un
escrit de referència registre d’entrada 1130/11.01.2006, en relació amb la reversió dels
béns adscrits a la prestació del servei.
IV. El cap de la Unitat de Circulació i Transports va emetre un informe en data 26 de
gener de 2006, en el qual proposa la reversió a l’Ajuntament del vehicle adscrit a la
concessió avui extingida i considera convenient que la resta de béns adscrits a la
concessió no reverteixin a l’Ajuntament, atès que el material es troba obsolet o té un
estat no òptim per a la seva reutilització per part de l’Ajuntament.
V. El cap de la Secció de Contractació ha emès un informe en data 9 de febrer de
2006, en relació amb l'expedient de reversió indicat.
Consideracions jurídiques
1. Previsions contractuals sobre la reversió. La clàusula 24a del plec de clàusules
administratives que regia la concessió en el moment d'atorgar-se, establia que tot el
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material, maquinària i vehicles afectes a la concessió es considerarien totalment
amortitzats en finalitzar el termini concessional i, en conseqüència, revertirien en la
seva totalitat i de forma gratuïta a l'ens concedent.
2. Conformitat del concessionari amb la relació de béns a revertir i la seva valoració. El
concessionari ha manifestat la seva conformitat en relació amb el conjunt de béns que
han de revertir, per la qual cosa s'ha d'entendre com a realitzat el tràmit d'audiència
previst a l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord sobre la reversió és el
ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb
l’article 274 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la relació de béns adscrits a la concessió administrativa del servei
municipal d’estacionament vigilat de vehicles de motor en zones especials i
determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, que
en el moment de finalitzar el termini de l'esmentada concessió es trobaven totalment
amortitzats. La relació és la següent:
-

32 expenedors de tiquets amb lector de targetes
Lot de recanvis
Sistema de recaptació
Senyalització horitzontal
Senyalització vertical
8 ràdio telèfon portàtils amb carregador
1 ràdio telèfon base
1 ordinador captura Psion
2 equips informàtics de gestió
5 terminals portàtils de denúncies
1 vehicle furgoneta Renault Kangoo matrícula 9927BDZ

SEGON. Aprovar la reversió a l’Ajuntament de Manresa del vehicle furgoneta Renault
Kangoo matrícula 9927BDZ. La transmissió d’aquest vehicle es formalitzarà mitjançant
acta de reversió, essent necessari que amb posterioritat a la signatura de l’acta
indicada, l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A. tramiti davant la
Direcció provincial de Trànsit el canvi de titularitat del vehicle a nom de l'Ajuntament de
Manresa, assumint les despeses que es puguin originar.
TERCER. Aprovar la relació i valoració dels béns que no reverteixen a l'Ajuntament de
Manresa perquè l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A.
adquireix:
-

32 expenedors de tiquets amb lector de targetes
Lot de recanvis
Sistema de recaptació
Senyalització horitzontal
Senyalització vertical
8 ràdio telèfon portàtils amb carregador
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-

1 ràdio telèfon base
1 ordinador captura Psion
2 equips informàtics de gestió
5 terminals portàtils de denúncies

L’import total d’aquesta adquisició és de 17.241,38 € exempt d’IVA, que serà satisfet
per APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A. en el moment de signatura de l’acta de
reversió a què fa referència el punt anterior d’aquest acord, lliurant l’Ajuntament
l’oportuna carta de pagament.
QUART. Facultar l'alcalde president per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per 21 vots afirmatius i 4 abstencions dels senyors Javaloyes,
Martínez i Serra, i de la senyora Guillaumet 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.

4.3

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS

4.3.1

MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I DE NETEJA DE LA VIA
PÚBLICA ADJUDICAT A FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA..

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient i
Parcs i Jardins , de 8 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 desembre de
1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de recollida de
residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de Manresa, a favor de
l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2001,
va prorrogar l’esmentada concessió per un termini de 8 anys, compresos entre els dies
1 de juliol de 2001 i 30 de juny de 2009 (ambdós inclosos).
Atès que per part de la cap de la Unitat de Residus i Neteja amb el conforme de
l’enginyera superior dels Serveis del Territori s’ha emès un informe en data 11 de
gener de 2006, en el qual es proposa la modificació de la concessió administrativa del
servei de recollida de residus municipals i neteja de la via pública del municipi de
Manresa.
Atès l'informe jurídic emès pel cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió
Patrimonial en data 8 de febrer de 2006.
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu l’article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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Atès que el concessionari, mitjançant escrit de data 8 de febrer de 2006 (RE 5597), ha
manifestat la seva conformitat al contingut i extrems de les modificacions proposades
per l’Ajuntament.
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les modificacions del
servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació de la qualitat, la quantitat,
el temps o lloc de les prestacions en què el servei consisteixi, de conformitat amb el
plec regulador de la concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de
serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Reglament
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot això, com a regidora delegada de Medi Ambient i Parcs i Jardins, proposa al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de recollida de residus
municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicada a l’entitat
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (A-28037224 Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol número 12 08243 Manresa), en el sentit que
s’indica a continuació:
1.

Modificacions que s’introdueixen:
a) Horaris del servei de neteja viària
Els horaris d’estiu i d’hivern es distribuiran de la següent manera:
Horari d’estiu: s’aplica des del darrer diumenge de març fins al
darrer dissabte d’octubre, ambdós dies inclosos. Això fa un total
de 5 mesos. L’hora d’inici del torn diürn de matí dins d’aquest
període de temps és a les 6.00 hores.
Horari d’hivern: s’aplica des del darrer diumenge d’octubre fins al
darrer dissabte de març, ambdós dies inclosos. Això fa un total
de 7 mesos. L’hora d’inici del torn diürn de matí dins aquest
període de temps és a les 7.00 hores.
b) Aiguabatiment mixt nocturn
S’amplia el servei d’aiguabatiment mixt nocturn en dos períodes de
quinze dies, concretament un comprès entre el 16 de juny i el 30 de juny
i un altre comprès entre l’1 de setembre i el 14 de setembre, és a dir una
ampliació total de un mes.
D’aquesta manera aquest servei es prestarà durant un total de 6 mesos
l’any en dos períodes. El primer des de l’1 de març al 30 de juny i el
segon comprès entre el 1 de setembre al 31 d’octubre.
Aquesta ampliació només suposa la contractació de dos peons sense antiguitat
en horari nocturn durant un període d’un mes a l’any.
c) Escombrat manual nivell II
Es dotarà el contracte d’un nou peó per a la prestació de l’escombrat
manual de nivell II. Aquesta ampliació consisteix en un peó que
treballarà de dilluns a dissabte, llevat de festius intersetmanals.
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d) Substitució de Maquinària
Les unitats a substituir un cop arribada la fi de la seva vida útil pel contracte són:
Carretó motoritzat, matrícula B-5246-PZ
Carretó motoritzat, matrícula B-5247-PZ
Escombradora City Cat, matrícula B-61112-VE
Aquesta maquinària serà substituïda per vehicles de característiques similars, si bé més
avançats tècnicament. En concret, caldrà incorporar:
2 vehicles auxiliars d’escombrada tipus Porter
1 escombradora d’aspiració de 1,5 m3
e) Supressió de la recollida de residus als polígons industrials
La brigada de recollida de mercats i polígons està composada per un conductor i
dos peons amb un vehicle compactador de càrrega posterior, que treballen en
horari diürn, iniciant la seva jornada a les 12.00 hores. La part de la jornada que
destinaven al buidat dels contenidors situats als polígons industrials (servei que
no resulta necessari en l’actualitat), es destinarà a prestar serveis de neteja viària,
concretament reforç de neteja als barris i a determinats espais públics com zones
verdes i parcs infantils.
2.

Repercussions econòmiques de la modificació:
a) Horari d’estiu i horari d’hivern de la neteja viària

No té cap repercussió econòmica, ja que es tracta d’un aclariment a la prestació actual.
b) Aiguabatiment mixt nocturn
L’ampliació del servei d’aiguabatiment mixt nocturn per un total d’un
mes repartit en dos períodes suposa una ampliació del cànon anual a
origen de 3.833,98 €. Aquesta quantitat actualitzada a preus 2004
(l’últim any revisat i coeficient de revisió de 1,45098) és de 5.563,03 €.
c) Escombrat manual nivell II
L’ampliació del servei de neteja de la via pública amb la incorporació
d’un nou peó per a l’escombrat manual de nivell II suposa una ampliació
del cànon anual a origen de 20.452,37 €. Aquesta quantitat actualitzada
a preus 2004 (l’últim any revisat i coeficient de revisió de 1,45098) és de
29.675,98 €.
d) Substitució de maquinària
S’han considerat els preus unitaris de contracte i un període
d’amortització de les unitats que s’inicia l’1 de març de 2006 i acaba
amb la concessió, el 31 de juny de 2009.
L’adquisició d’aquesta nova maquinària suposa una ampliació del cànon
anual a origen de 16.577,00 €. Aquesta quantitat actualitzada a preus
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2004 (l’últim any revisat i coeficient de revisió de 1,45098) és de
24.052,90 €.
e) Supressió de la recollida de residus als polígons industrials
Aquesta modificació no té repercussions econòmiques, ja que a l’equip
de treball afectat se li han encomanat altres tasques dins la mateixa
jornada i amb els mateixos recursos.
Del total de les modificacions detallades anteriorment en resulta un augment del cànon
anual de 40.863,35 € (preus origen). Aquesta quantitat actualitzada a preus 2004
(l’últim any revisat i coeficient de revisió de 1,45098) és de 59.291,90 €.
3.

Entrada en vigor de la modificació :

La modificació del contracte de concessió aprovada en aquest acord es posarà en
funcionament l’1 de març de 2006.
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per donar compliment a l’expedient."
La senyora Selga i Brunet diu que es tracta d'una modificació del servei de recollida
de residus i neteja viària. La major part de les modificacions que es passen a explicar
es concentren sobretot en el servei de neteja.
Quant a la determinació i concreció dels períodes d'estiu i d'hivern, es tracta d'un tema
que no té repercussió econòmica ni ampliació de serveis, però si que és important
concretar quan comencen els horaris d'estiu i d'hivern i que això quedi escrit, no
perquè hagi d'haver-hi cap problema sinó perquè hi ha una inconcreció, quan es
parla d'horari d'estiu i d'hivern i es defineix quina és l'hora d'estiu i d'hivern, que no
digui quan comença oficialment. Per tant, en aquest punt només es concreten els
horaris.
Durant 5 mesos el servei comença a les sis del matí i durant 7 mesos el servei
comença a les 7 del matí. Ara quedarà escrit i per tant sense possibilitat d'error.
Pel que fa al servei d'aiguabatiment mixt nocturn, s'amplia en dos períodes de 15 dies,
de tal manera que el servei passa de 5 a 6 mesos per any. Es tracta d'un servei que
es fa a la nit, que és amb aigua, que es porta a terme en temporada d'estiu,
complementada amb dos peons que fan feines d'ajuda a la neteja i a l'eficàcia que té
la cuba que actua per a ella mateixa. Això representa un increment de 5.500 € amb
preus del 2004. També s'ha de dir respecte aquest servei concret, que fa més d'un any
que s'està portant a terme. Per tant, malgrat que s'ha dit que l'actualització de preus és
a partir de l'1 de març, amb data posterior es presentarà un reconeixement de crèdit
perquè són serveis reals que ja es venien fent amb anterioritat del dia d'avui, dia en
què es porta a aprovació del ple.
L'aspecte del servei de neteja que implica un augment important en el seu cost és
l'augment d'un peó en la plantilla. La ciutat ha anat creixent i per tant s'ha d'anar al
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darrera amb les ampliacions de les concessions per atrapar les necessitats reals del
creixement de la ciutat. Aquesta ampliació no serà l'última que es presentarà aquest
any. S'està preparant una altra ampliació que cobrirà unes necessitats que ja estan
detectades en data d'avui i que afecta la zona de la Parada. L'augment del servei
representa un increment de 29.675 € amb revisió de preus de l'any 2004.
Sobre la substitució de maquinària, cal dir que hi ha hagut 3 elements motoritzats del
contracte que ja han complert la seva vida útil i s'han renovat. Es tracta de dos
carretons i una escombradora. S'han posat dos vehicles de les mateixes
característiques però d'una qualitat tècnica més ajustada a les necessitats actuals i
s'ha calculat que representa un increment del cànon amb 24.000 €. Representa, per
tant, una acumulació de l'amortització. El contracte s'acaba el juny del 2009 i s'ha
acumulat tota l'amortització en els tres anys que resten per acabar el contracte.
Respecte al canvi tècnic, aquest ja es va fer a mitjans de l'any 2005, però a efectes
econòmics es compte a partir de l'1 de març. La substitució es va fer efectiva per raó
d'obsolescència de la maquinària.
Així mateix, hi va haver una altra variació que va consistir en la supressió de la
recollida de residus en els polígons industrials . A partir de l'1 d'abril es va deixar de fer
al polígon Bufalvent i a partir de l'1 d'octubre als Dolors. Per mitjà del present acord es
pretén que quedi escrit en el plec de clàusules el que realment es fa actualment. Els
recursos humans i de maquinària s'han destinat a fer el reforç de neteja als barris i
d'uns determinats espais públics com zones verdes d'espais i parcs infantils. S'ha
reconvertit la seva funció.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció
del senyor Martínez 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.

4.3.2

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE NETEJA DE LA VIA
PÚBLICA, ADJUDICAT A FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA, I RECONÈIXER UN CRÈDIT DE 221.538,68 EUROS A
FAVOR DE L'ADJUDICATÀRIA EN CONCEPTE DE LES DIFERÈNCIES
CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient i
Parcs i Jardins , de 3 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 desembre de
1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de recollida de
residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de Manresa, a favor de
l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2001,
va prorrogar l’esmentada concessió per un termini de 8 anys, compresos entre els dies
1 de juliol de 2001 i 30 de juny de 2009 (ambdós inclosos).
Vista la instància de referència registre d’entrada número 2544/20.01.2006, subscrita
pel senyor Martí Juanola Càrceles, en representació de l’entitat mercantil FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., adjudicatària de la concessió
administrativa del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la
via pública del municipi de Manresa, per la qual sol·licita la revisió del cànon de la
concessió per al període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2005.
Atesos els informes emesos pel cap de la Secció de Tresoreria, en data 26 de gener
de 2006 i pel cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial en data 3
de febrer de 2006.
De conformitat amb la clàusula 91 del text refós del plec de clàusules que regulen la
concessió actual.
La regidora delegada de Parcs i Jardins, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de recollida de
residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicat a
l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (A28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol número 12 08243 Manresa),
amb efectes des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2005, amb un coeficient de
revisió d’1,50834.
SEGON. Establir, per a l'exercici 2005 un cànon mensual de:
383.959,71 euros els mesos de gener, febrer, març i abril.
383.960,46 euros el mes de maig.
383.393,01 euros el mes de juny.
383.485,11 euros el mes de juliol.
383.960,46 euros el mesos agost, setembre i octubre.
382.928,11 euros el mes de novembre.
383.960,46 euros de maig a desembre.
(tots els cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), resultant d’aplicar els coeficients Kt.).
TERCER. Reconèixer un crèdit de 221.538,68 Euros a favor de l’adjudicatària, en
concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat, segons s’especifica al
quadre següent:
MESOS
2005
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL

CÀNON
FACTURAT
(1)

CÀNON
REVISAT (2)

CRÈDIT
A
RECONÈIXER (21)

357.756,89
357.756,89
357.756,89
357.756,89

383.959,71
383.959,71
383.959,71
383.959,71

26.202,82
26.202,82
26.202,82
26.202,82
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MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
Totals

369.359,67
368.813,80
368.902,40
369.359,67
369.359,67
369.359,67
368.366,58
369.359,67

383.960,46
383.393,01
383.485,11
383.960,46
383.960,46
383.960,46
382.928,11
383.960,46

14.600,79
14.579,21
14.582,71
14.600,79
14.600,79
14.600,79
14.561,53
14.600,79
221.538,68 €

QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació d’aquest expedient."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.3.3

APROVAR INICIALMENT LA CONVOCATÒRIA CONJUNTA DE LES
CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE LA SECCIÓ DE MEDI AMBIENT DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient i
Parcs i Jardins , de 9 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
" D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de novembre de 2005, va aprovar
inicialment les bases d’execució del pressupost. L’especificació per a cadascuna de
les convocatòria es realitzarà mitjançant clàusules particulars el contingut mínim de les
quals es determina a l’article 2 de les bases específiques.
La Secció de Medi Ambient, en el marc jurídic i de procediment esmentat i d’acord
amb les disposicions pressupostàries que es detallen a la part resolutiva d’aquests
acords, procedeix a convocar l’atorgament de subvencions per a l’any 2006 en els
termes que es determinen a les clàusules particulars que s’adjunten a aquest
document.
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que la Cap de la Secció Juridicoadministrativa de l’Àrea del Territori ha emès
informe de data 9 de febrer de 2006 proposant l’aprovació inicial i la informació pública
de les presents clàusules particulars.

65

Per tot això, la regidora de Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment la convocatòria conjunta de les clàusules particulars
reguladores de l’atorgament de subvencions de la Secció de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Manresa, d’acord els següents conceptes i disposicions
pressupostàries:
Concepte
Codi
Secció de Medi Ambient
Programes o activitats de medi Medi
ambient
3/2006.1

Partides i crèdit
Ambient 4420.489
EUR
4440.489
EUR
total:
€

18.000
6.000
24.000,00

Segon.- Condicionar l’efectivitat de la present convocatòria a la vigència de les
disposicions pressupostàries.
Tercer.- Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 8 GMCiU, 4 GMERC i 2 GMICV-EA)
i 2 abstencions (GMPPC), 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

L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens compresos en els punts 5.1.1 i
5.1.2 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per assentiment
dels presents.
5.1.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓ
AUSIÀS MARCH, PER IMPORT DE 450,75 EUROS, EN CONCEPTE DE LA
COL.LABORACIÓ EN LA XXXIV EDICIÓ DELS PREMIS OCTUBRE.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de Cultura, de 25 de
gener de 2006, que transcrit diu el següent:
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"L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Cultura ha col·laborat en els
Congressos de la XXXIV edició dels Premis d’Octubre celebrats a València del 25 al
29 d’octubre de 2005.
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

FUNDACIÓ AUSIAS MARCH
CIF: G46131850

5.1.2

CONCEPTE

Col·laboració ens els congressos
emmarcats dins els actes de la XXXIV
Edició dels Premis d’Octubre celebrats
A València"

EUROS

450,75

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'ENLLAÇ,
SERVEIS CULTURALS SCP, PER IMPORT DE 580 EUROS, EN CONCEPTE
DE VIGILÀNCIA AL CENTRE CULTURAL DEL CASINO DURANT LES
FESTES DE NADAL 2005.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de Cultura, de 25 de
gener de 2006, que transcrit diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Museu Comarcal, va encarregar a l’empresa
ENLLAÇ, Serveis culturals S.C.P. la vigilància i atenció al públic del Centre Cultural del
Casino, per tal de fer un reforç durant els dies propers a les festes de Nadal, que
comprenen del 23 de desembre de 2005 al 8 de gener de 2006.
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT
ENLLAÇ, Serveis Culturals S.C.P
CIF: G63765044

CONCEPTE

EUROS

Vigilància i atenció al públic al Centre
Cultural del Casino del 23 de desembre
de 2005 al 8 de gener de 2006
580,00"

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet directament a
votació el dictamen del punt 5.1.1 de l'ordre del dia i s'aprova per 23 vots afirmatius (9
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GMS, 8 GMCiU, 4 GMERC i 2 GMICV-EA) i 2 abstencions (GMPPC), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet directament a
votació el dictamen del punt 5.1.2 de l'ordre del dia i s'aprova per unanimitat dels 25
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens compresos en els punts 5.1.3 i
5.1.4 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per assentiment
dels presents.

5.1.3

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DELS PREMIS
BAGES JUVENILS DE LITERATURA 2006. 23ENA EDICIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de Cultura, de 7 de
febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
" Enguany s’han de celebrar els PREMIS BAGES JUVENILS DE LITERATURA 2006.
Vint-i-tresena convocatòria, d’acord amb les bases que es porten a aprovació.
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de la secció Juridicoadministrativa dels Serveis a les
Persones en data 7 de febrer de 2006.
Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació
adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del PREMIS BAGES JUVENILS
DE LITERATURA 2006. Vint-i-tresena convocatòria, amb el següent text:
“Premis Bages Juvenils de Literatura 2006. Vint-i-tresena convocatòria
Convocats per Òmnium Cultural i l’Ajuntament de Cardona, amb el suport de la
Fundació Caixa Manresa i l’Ajuntament de Manresa
BASES
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La delegació del Bages d'Òmnium Cultural i l’Ajuntament de Cardona, amb el suport
de la Fundació Caixa Manresa i l’Ajuntament de Manresa, a fi d'estimular la creativitat
literària, convoquen per vint-i-tresena vegada els Premis Bages Juvenils de Literatura i
per tercera vegada el Premi Vila de Cardona de Narrativa Historicollegendària, els
quals es regiran per les bases següents:
1) Hi haurà tres modalitats: poesia, narració curta i narrativa historicollegendària.
2) Pel que fa a la modalitat de poesia, s'estableixen dues categories: fins a 15 anys i
de 16 a 20. Pel que fa a la resta de modalitats, les categories seran: fins a 13 anys,
de 14 a 16 i de 17 a 20.
3) L'extensió màxima, pel que fa a la poesia, serà de 80 versos, que pots presentar
en forma de poemes curts o llargs. Pel que fa a les narracions, 10 fulls DIN A4,
amb un mínim de 3.
4) El tema serà lliure en la primera
historicollegendària en la tercera.

i

segona

modalitats,

i d’inspiració

5) Els treballs han de ser inèdits i escrits en català.
6) Es premiarà el millor treball de cada modalitat (poesia, narració curta i narrativa
historicollegendària) en cadascuna de les categories.
7) L'import dels premis de poesia i narració curta de les categories d'edats inferiors
(fins a 15 anys en el cas de la poesia i fins a 13 en els de la narrativa) serà de 150
euros cadascun. L'import dels tres premis restants serà de 300 euros cadascun.
Aquests premis són dotats per la Fundació Caixa Manresa. Pel que fa als premis
Vila de Cardona, dotats per l’Ajuntament de Cardona, l’import serà de 150 euros
per a la categoria d’edat fins a 13 anys i de 300 euros per a les dues restants.
8) El premi comprèn la publicació dels treballs guanyadors, i també dels finalistes.
9) Un dels guanyadors dels premis de les categories de més de 16 anys serà distingit
amb una beca de la Fundació Ausiàs March, atorgada per l'Ajuntament de
Manresa, per assistir a la Setmana dels Premis Octubre, de València. El jurat
decidirà a quin dels guanyadors es concedeix.
10) Els treballs els has de presentar per triplicat en fulls DIN A4 i a doble espai, tot i
que per a les modalitats de narrativa és aconsellable presentar-los també en suport
informàtic.
11) Has de lliurar els treballs dins un sobre tancat, a l'exterior del qual hi han de
constar clarament les teves dades personals (nom, edat, adreça i telèfon).
12) També pots presentar-t'hi amb pseudònim. En aquest cas no t'oblidis d'incloure, en
el sobre gran, un altre de petit, a l'exterior del qual hi ha d'haver el pseudònim i, a
l'interior, les teves dades personals.
13) El termini de presentació d'originals s'obrirà el dia 1 de març de 2006 i es tancarà
el dia 7 d’abril del mateix any.
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14) Les obres es poden presentar en mà, de dilluns a divendres, entre les vuit i les nou
del vespre, a la delegació d'Òmnium Cultural a Manresa (Bruc, 99, 1r), o bé
trametre-les per correu a l'apartat 255, 08240 Manresa (Bages).
15) El jurat farà públic el veredicte en el transcurs de l'acte festiu de lliurament de
premis que es farà a finals del mes de maig al Castell de Cardona, a la Col·legiata
de Sant Vicenç.
16) Si necessites cap aclariment, pots telefonar-nos al 938726321, de vuit a nou del
vespre, o adreçar-te al professorat de Llengua i Literatura Catalanes del teu centre.
17) La presentació d'un treball suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
18) La comissió promotora d'aquests premis es reserva el dret de modificar alguna de
les bases precedents, si ho exigeixen circumstàncies alienes, com també de
resoldre les situacions imprevistes.”
Segon.- Convocar el PREMIS BAGES JUVENILS DE LITERATURA 2006. Vint-itresena convocatòria, d’acord amb les bases contingudes a la part resolutiva primera i
les següents prescripcions:
Crèdit pressupostari: 450,75 €, amb càrrec a la partida 451.4.226 del pressupost
municipal del 2006.
Termini de presentació de candidatures: de l’1 de març fins el 7 d’abril de 2006.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió
dels resultats.
Tercer.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
5.1.4

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DEL 5È PREMI
CLIMENT MUNCUNILL ROCA PER A JOVES ARTISTES.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de Cultura, de 27 de
gener de 2006, que transcrit diu el següent:
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"Enguany s’ha de celebrar el 5è. PREMI CLIMENT MUNCUNILL ROCA PER A JOVES
ARTISTES, d’acord amb les bases que es porten a aprovació.
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de la secció Juridicoadministrativa dels Serveis a les
Persones en data 27 de gener de 2006.
Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació
adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del 5è. PREMI CLIMENT
MUNCUNILL ROCA PER A JOVES ARTISTES, amb el següent text:
“Bases Generals
1. Podran participar en aquest concurs tots aquells artistes menors de 30 anys o que
compleixin 30 anys durant l’any 2006.
2. La dotació del premi s’estableix en un premi únic de 1.500 EUROS (inclosos els
impostos).
3. Les obres s’hauran de presentar al Museu Comarcal de Manresa, Via de Sant
Ignasi, 40, 08240 – Manresa, abans de les 20 h. del divendres 31 de març de
2006. Informació i horaris: tf. 93 8741155 o e-mail: museu@ajmanresa.org.
4. L’Ajuntament de Manresa organitzarà a la sala d’exposicions del seu Museu
Comarcal de Manresa una exposició de les obres presentades per a la qual hi
haurà una selecció prèvia. Aquesta exposició es farà del 21 d’abril al 21 de maig
de 2006 i en l’acte d’inauguració es llegirà el veredicte del jurat i es donarà el premi
al guanyador.
5. L’obra premiada passarà a formar part del fons del Museu Comarcal de Manresa.
6. El jurat estarà format per 5 persones amb trajectòria i solvència en el món artístic
escollides per l’Ajuntament de Manresa, la Família Muncunill-Roca, l’Escola d’Art
de Manresa, el Cercle Artístic de Manresa i l’Associació per al Museu Comarcal de
Manresa. Actuarà com a secretari el director del Museu Comarcal de Manresa.
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7. Les obres no premiades s’hauran de recollir al Museu Comarcal de Manresa, de
dilluns a dissabte de 10 a 14 h. o el divendres, també, de 17 a 20 h., a partir de
l’endemà de la cloenda de l’exposició.
8. Les obres que no hagin estat retirades abans del 18 de juny de 2006 quedaran a la
lliure disposició dels organitzadors.
9. El jurat podrà decidir sobre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
10. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a
qualsevol reclamació legal sobre la decisió del jurat
De les obres
11. Per tal d’anar abastant l’amplitud de les tècniques i els suports en què s’expressa
l’art actual, en aquesta convocatòria s’admetran a concurs totes aquelles obres
d’arts visuals de format bidimensional fetes amb qualsevol tècnica tradicional o
mixta, inclosos tractaments fotogràfics i informàtics.
12. Queden excloses les obres sobre suport magnètic (vídeo, dvd...) que, per a ser
vistes, necessitin algun tipus d’aparell reproductor.
13. El tema és lliure i les obres han d’haver estat fetes en el període 2005 – 2006 i ser
rigorosament inèdites.
14. Les mides de les obres no podran excedir els 162 x 162 cm. Si porten marc haurà
de ser de llistó senzill.
15. Es recomana que les obres no portin vidre i que tinguin ben previstos els elements
de fixació per a la seva exposició a la sala. L’organització, que tractarà les obres
amb la màxima cura i rigor, no es fa responsable dels desperfectes ocasionats per
aquests factors, ni dels que puguin ocasionar-se en el trasllat de les obres.
16. Les obres seleccionades i exposades estaran cobertes per una pòlissa
d’assegurança que inclourà el muntatge i desmuntatge de l’exposició dins de la
sala del museu. D’aquest muntatge se’n farà càrrec el Museu Comarcal de
Manresa.
17. Les obres han d’anar signades per l’autor i acompanyades de la corresponent fitxa
d’inscripció. S’hi adjuntarà la documentació següent: currículum artístic, dossier
d’obra recent, fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la data de naixement o,
si s’escau, de la carta de residència.”
Segon.- Convocar el 5è. PREMI CLIMENT MUNCUNILL ROCA PER A JOVES
ARTISTES, d’acord amb les bases contingudes a la part resolutiva primera i les
següents prescripcions:
Crèdit pressupostari: 1.500 €, amb càrrec a la partida 453.0.226 del pressupost
municipal del 2006.
Termini de presentació de candidatures: fins el 31 de març de 2006.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
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Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió
dels resultats.
Tercer.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
El senyor Fontdevila i Subirana diu que es tracta de donar compte de dos dictàmens
d'uns premis en què participa l'Ajuntament de Manresa, bé com a convocant bé com a
membre que dota de premis.
En el cas dels Premis Bages Juvenils de Literatura 2006, diu que és una convocatòria
que impulsa la delegació del Bages d'Òmnium Cultural, i l'Ajuntament s'hi afegeix amb
la dotació per aquest premi de 450 € i que consisteix en oferir al guanyador d'entre els
majors de 16 anys la possibilitat de participar en la celebració dels Premis Octubre del
País Valencià.
La segona convocatòria corresponent al punt 5.1.4 de l'ordre del dia seria un premi
que es convoca directament des de l'Ajuntament de Manresa. Es tracta del Premi
Climent Muncunill Roca per a joves artistes. La convocatòria s'acaba a finals de març i
té una dotació de 1.500 € en base al conveni que es va portar a terme entre la família
Muncunill i Roca i l'Ajuntament.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.3 de l'ordre del dia i s'aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMS, 8 GMCiU, 4 GMERC i 2 GMICV-EA) i 2 abstencions (2 GMPPC) i
1 abstenció del senyor Irujo per absència de la Sala en el moment de la votació, de
conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.4 de l'ordre del dia i s'aprova per 24 vots
afirmatius i 1 abstenció del senyor Irujo per absència de la Sala en el moment de la
votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28
de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

5.1.5

CONSTITUIR, JUNTAMENT AMB ALTRES ENS LOCALS, LA XARXA DE
TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA I APROVAR ELS SEUS
ESTATUTS.
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El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de Cultura, de 13 de
febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Àreu (EMD), Bellmunt de Priorat, Capellades, Cardona, Castellar de N’Hug, Castelló
d’Empúries, Cercs, Esparreguera, Granollers, Igualada, Manlleu, Manresa, Palafrugell,
Puig-Reig, Santa Coloma de Cervelló, Sils, Sant Sadurní d’Anoia, Terrassa, Vilanova i
la Geltrú són ens locals de Catalunya que tenen molts elements en comú que poden
sumar-se per potenciar els atractius turístics de les seves respectives poblacions en el
marc global d'una estratègia de promoció basada en el turisme industrial.
Durant l'any 2005, aquests dinou municipis han promogut una sèrie d'estudis i han
compartit experiències per tal d'explorar i valorar conjuntament les possibilitats de
col·laboració, amb l'objectiu final de crear una xarxa de municipis de turisme industrial
de Catalunya i generar una marca i una línia d'actuació comuna que sigui un
instrument de projecció, d'atracció de visitants i de creació d'activitat econòmica i
cultural a l'entorn del turisme industrial.
Aquests treballs previs han pogut permetre la constatació, per una banda, que
Catalunya disposa d’un important conjunt de recursos patrimonials relacionats amb el
procés de la industrialització, que han estat objecte d'un esforç de conservació i
posada en valor en els darrers anys, contribuint a la seva revalorització i difusió, i que
s'ha vist afavorit per la consolidació i increment del Sistema de Museus de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya, liderats pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, referent indiscutible del patrimoni industrial català. Per altra banda, que
aquest patrimoni industrial pot esdevenir un important atractiu turístic, que contribueixi
a la dinamització econòmica dels municipis on es troba. A partir d’aquests fets, es
conclou que cal estructurar una xarxa de municipis, que faciliti la gestió i les actuacions
de promoció del turisme industrial, que expliqui part de la història del nostre país i de
la seva evolució econòmica i social, que alhora permeti posicionar Catalunya com una
destinació de turisme industrial de referència mundial.
El 9 de maig de 2005, els respectius municipis representats pels seus alcaldes i
alcaldesses varen signar un conveni per a la promoció d'un Pla de Dinamització del
Turisme Industrial i de la Innovació Tecnològica de Catalunya, per tal d’incidir en la
dinamització econòmica dels seus municipis i en el seu assentament en la
sostenibilitat econòmica, social i medi-ambiental, amb un desenvolupament harmònic,
integrat i respectuós amb el medi. De forma específica, els Ajuntaments signants
d’aquest conveni es varen comprometre a iniciar els tràmits per a la creació ulterior, en
el temps més breu possible a fi de donar màxima celeritat a la gestió i implementació
del Pla de Dinamització del Turisme Industrial i de la Innovació Tecnològica de
Catalunya, d’un consorci o altre òrgan de composició plural i gestió comú, així com la
possibilitat de delegar en una de les entitats conveniants els serveis que es prestaran,
sense que comporti la pèrdua de titularitat dels serveis per a cada ens.
En darrera instància, el conjunt dels ens locals conveniants acordaren delegar en
l’Ajuntament de Terrassa la funció de tramitació i realització de totes les gestions
necessàries per a la presentació d’una candidatura del Pla de Dinamització Turística i
poder optar a un sistema de finançament a parts iguals entre el Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turisme, el Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de
Catalunya i els ens locals signataris. A finals de juliol, la Mesa de Directores Generales
de Turismo, avala l’esmentat Pla, valorant el projecte molt positivament per la seva
implicació nacional, que enfoca la dinamització turística des d'una òptica transversal, i
que es fa sobre un producte turístic molt singular tota vegada que es tracta d'un dels
principals patrimonis industrials d'Europa, que podrà servir de motor per atraure el
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turisme interior i també l'internacional, amb una oferta diferent a la del turisme basat en
factors climàtics.
A finals de l’any 2005 es comencen els treballs que havien de permetre avançar un
pas més en la consecució del projecte, mitjançant l’establiment d’una fórmula
associativa adient per tal que permetés que l’acció de tots els municipis implicats
s’articulés a través d’un únic ens instrumental i, conseqüentment, amb una sola veu
davant l’administració autonòmica i estatal.
De l’anàlisi efectuat respecte les diferents opcions que existeixen dins del ventall de
possibilitats associatives, una vegada descartades la Mancomunitat, el Consorci i la
Fundació per no adequar-se bé a les necessitats del cas concret que estem
examinant, es considera que les formes associatives que ofereixen una millor resposta
a les necessitats que es pretenen satisfer són, per una banda la Comunitat de
municipis i, per l’altra, l'Associació de municipis.
Tan la Comunitat com l’Associació de municipis, comparteixen les notes
característiques de simplicitat i flexibilitat, alhora que eviten la creació d’una nova i
pesada estructura administrativa. Aquesta última afirmació és particularment certa en
el cas de la Comunitat de Municipis atès que, a diferència de l'Associació, no està
dotada de personalitat jurídica pròpia, però el fet que es tracti d’una figura associativa
originària i peculiar de l’ordenament jurídic català, fa convenient desaconsellar-la
atenent la important participació que en el desenvolupament posterior del Pla han de
tenir altres administracions per a les quals es tracta d’una figura desconeguda en la
seva pràctica quotidiana.
Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que
preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició
addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com el Decret 110/1996, que regula el
règim de les organitzacions associatives d’ens locals de Catalunya i, supletòriament, la
Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, i atès que es tracta d'una figura que es
configura amb un sistema àgil i senzill tant per a la seva constitució com per al seu
funcionament, amb la que neix un subjecte nou, amb personalitat jurídica pròpia, a
través del qual els municipis associats podran protegir i promoure els seus interessos
comuns, aspectes tots ells que permeten considerar-la una fórmula associativa idònia
per assolir els objectius que es persegueixen.
Atès que vist l'informe jurídic emès en data 20 de gener d'enguany per l'Assessoria
Jurídica de la Secretaria General del Departament de Comerç Turisme i Consum de la
Generalitat de Catalunya, aquesta forma jurídica associativa és vàlida per a la gestió
del Pla de Dinamització del Turisme Industrial i de la Innovació Tecnològica de
Catalunya".
És a la vista dels antecedents que consten en aquest preàmbul, que els ajuntaments
de d’Àreu (EMD), Bellmunt de Priorat, Capellades, Cardona, Castellar de N’Hug,
Castelló d’Empúries, Cercs, Esparreguera, Granollers, Igualada, Manlleu, Manresa,
Palafrugell, Puig-Reig, Santa Coloma de Cervelló, Sils, Sant Sadurní d’Anoia, Terrassa
i Vilanova i la Geltrú, han propiciat la creació de d'una associació que, entre d'altres
objectius, tindrà el de desenvolupament del Pla de Dinamització del Turisme Industrial
i de la Innovació tecnològica de Catalunya.
Atenent els antecedents explicitats en els paràgrafs anteriors, aquesta Comissió
Informativa de Serveis a les Persones s'honora en proposar a l'Excm. Ajuntament en
Ple l'adopció dels següents
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ACORDS:

PRIMER.- Constituir, juntament amb altres ens locals, l'associació " Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya", amb la finalitat principal esdevenir l’instrument bàsic de
cooperació i col·laboració permanent entre els municipis que la formen per tal de
potenciar els atractius turístics de les seves respectives poblacions en el marc global
d’una estratègia d'actuació basada en el turisme industrial, que permeti l'augment de
qualitat, posada en valor, diversificació, millora i promoció, del mateix, així com per
desenvolupar i gestionar el Pla de Dinamització del producte turístic incorporat en el
projecte "Turisme Industrial i Innovació Tecnològica de Catalunya" promogut pels
municipis constituents de l'associació.
SEGON.- Aprovar els estatuts pels quals s'ha de regir l'associació, i que figuren en
Annex als presents acords.
TERCER.- Designar com a representants de l'Ajuntament a l'Assemblea General de
l'associació els membres de la Corporació que seguidament s'indiquen:
Titular: En Ramon Fontdevila i Subirana
Suplent: En Josep Camprubí i Duocastella
QUART.- Indicar que els diferents compromisos d'aportació econòmica que es derivin
en virtut dels acords anteriors seran a càrrec del pressupost municipal, prèvia la
tramitació que, en el seu cas, correspongui.
CINQUÈ.- Facultar indistintament l'Il.lm. Senyor Jordi Valls i Riera, Alcalde-President
de la Corporació, i al regidor delegat senyor Ramon Fontdevila i Subirana , perquè
subscriguin tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i
subsanació, per fer efectius els acords precedents.
SISÉ.- Comunicar els precedents acords a la resta de municipis constituents."
Estatuts

Títol primer. Disposicions Generals
Article 1ª. Denominació i membres………………..……………………….. 5
Article 2ª. Finalitats, facultats i àmbit territorial d'actuació…………………..
5
Article 3ª. Incorporació i separació de membres. …………….. ………….. 6
Article 4ª. Domicili. ……………………………………………………………. 6
Article 5ª. Durada. …………………………………………………………….. 6
Article 6ª. Drets i deures dels membres ……………………………………. 6
Títol segon. Règim orgànic i funcional
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Article 7ª. Òrgans de l'associació ………………………………………….. 7
Article 8ª. L'Assemblea General. ……………………………………………. 8
Article 9ª. La Presidència. ……………………………………………………. 10
Article 10ª. La Vice-presidència. ……………………………………………… 11
Article 11. El Comitè Executiu................................………………………… 11
Article 12. La Gerència………………………………………………………
12
Article 13. La Secretaria I la Tresoreria….……………………………………13
Títol tercer. Dels recursos i el funcionament de l'associació
Article 14. Recursos econòmics i administració…................…………… 13
Article 15. Altres recursos i gestió d'actuacions……………………….. .14
Article 16. Règim jurídic aplicable als procediments administratius. …14
Títol quart. Modificació dels Estatuts i Dissolució i Liquidació de l'associació
Article 17. Interpretació i modificació dels estatuts………………………. 14
Article 18 Els supòsits i el procediment de dissolució i liquidació…… 15
Disposicions Addicionals
Primera.- Reunió de constitució de l'associació. ………………………………… 15
Segona.- Compromisos d'aportació econòmica a projectes……………… … 15
Tercera.- Inscripció en el Registre d'Associacions ………………… …….….. 16
Títol primer
Disposicions Generals

Article 1ª. Denominació i ens locals que constitueixen l'associació.
1.
Amb la denominació “Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya”
(en endavant l'Associació), els municipis d’Àreu (EMD), Bellmunt de Priorat,
Capellades, Cardona, Castellar de N’Hug, Castelló d’Empúries, Cercs, Esparreguera,
Granollers, Igualada, Manlleu, Manresa, Palafrugell, Puig-Reig, Santa Coloma de
Cervelló, Sils, Sant Sadurní d’Anoia, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, es constitueix una
associació, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar,
que es regirà pels presents Estatuts, pels acord adoptats pels seus òrgans, per les
disposicions reguladores del dret de les associacions, i, en tot allò no regulat
expressament a la dita normativa, per les normes de Dret Administratiu.
2.
l'Associació es constitueix en exercici del dret fonamental previst
a l'article 22 de la Constitució, i d'acord amb el que preveuen la disposició addicional
cinquena de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 133
a 136 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i del règim local de Catalunya, així com el Decret 110/1996, que regula
el règim de les organitzacions associatives d'ens locals de Catalunya, i supletòriament,
la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.
Article 2ª. Finalitats, facultats i àmbit territorial d'actuació.
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1.
l'Associació té com a finalitat principal esdevenir l’instrument bàsic
de cooperació i col·laboració permanent entre els municipis que la formen per tal de
potenciar els atractius turístics de les seves respectives poblacions en el marc global
d’una estratègia d'actuació basada en el turisme industrial, que permeti l'augment de
qualitat, posada en valor, diversificació, millora i promoció, del mateix.
2.
Per a la consecució d'aquests objectius l'associació podrà celebrar
convenis de col·laboració amb les diferents administracions públiques i amb persones
físiques o jurídiques subjectes al dret privat, que permetin la consecució dels objectius
anteriorment establerts. De forma específica, l'associació podrà celebrar convenis de
col·laboració amb el Ministeri d'Indústria, turisme i Comerç i la Conselleria de Turisme i
Consum de la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament i gestió del Pla de
Dinamització del producte turístic incorporat en el projecte "Turisme industrial i
l'innovació tecnològica de Catalunya" promogut pels municipis constituents de
l'associació.
3.
Per tal que pugui assolir els seus objectius i finalitats, l'associació
tindrà competència i gaudirà de les potestats i prerrogatives atorgades per la legislació
de règim local als municipis, sempre que siguin necessàries per a la realització de tota
mena de serveis o activitats susceptibles de ser assumides individualment pels seus
membres, en el marc de la legislació de règim local i de la normativa sectorial
aplicable.
4.
L'àmbit territorial de l'associació és el territori dels ens locals
membres, sens perjudici que pugui desenvolupar activitats en altres indrets, si així ho
exigeix la defensa i promoció dels seus fins, o es derivi de l'adhesió o l'existència de
relacions de col·laboració i cooperació amb les associacions similars que es
constitueixin a l'Estat espanyol i associacions internacionals, que tinguin finalitats
anàlogues.

Article 3ª. Incorporació i separació de membres.
1.
Es podran incorporar a l'associació altres municipis de Catalunya si
estan compresos en les mateixes circumstàncies que els fundadors, i si així ho
acorden en la forma i amb el procediment que legalment estigui establert, en
considerar que els seus objectius són concurrents amb l’objecte i finalitat de
l'associació. Rebuda la sol·licitud d'incorporació d'un nou ens local es reunirà
l'Assemblea General a l'efecte de prendre coneixement la mateixa i aprovar-la en el
seu cas.
2.
Cadascun dels membres de l'associació podrà separar-se
d'aquesta efectuant el corresponent avís previ davant la pròpia Associació amb un
mínim de sis mesos d'antelació, sempre que estigui al corrent en el compliment de les
seves obligacions i compromisos anteriors i hagi garantit el compliment dels que hi
hagi pendents. Rebut l’avís previ de separació d'algun membre es reunirà l'Assemblea
General a l'efecte de prendre coneixement de la sol·licitud de separació.
3.
La pèrdua de la condició de membre de l'associació podrà
esdevenir també per acord de l'Assemblea General, a proposta del Comitè Executiu,
en exercici de la potestat disciplinària i amb motiu de l'incompliment d'obligacions i
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compromisos que hagin estat adquirits, o de les obligacions previstes a l'article 6.2.
Prèviament a l'adopció de l'acord que estableixi la separació d'algun membre, es
requerirà la realització d'un procediment contradictori en el qual el membre afectat
pugui posar de manifest el que consideri oportú en defensa dels seus interessos.
L'acord de separació haurà de contenir la liquidació dels drets i obligacions del
membre afectat respecte l'associació.
Article 4ª. Domicili.
El domicili de l'associació en el que s'ubicaran els òrgans de govern i serveis
administratius, serà el de l'Ajuntament de Terrassa, al Raval de Montserrat, 14
d'aquesta Ciutat, sens perjudici que per acord de l'Assemblea General es pugui
determinar que, per raons d'especial significació o d'urgència, les reunions s'efectuïn
en altres seus o dependències.
Article 5ª. Durada.
L'associació tindrà una durada indefinida.
Article 6ª. Els drets i els deures dels membres.
1.

Són drets dels ens associats:

a) Assistir a l’Assemblea General i exercir el dret a vot en la forma que preveuen
aquests Estatuts.
b) Presentar-se a elecció i ser elegit per a la resta d'òrgans de govern de l'associació,
així com representar l’associació en altres institucions.
c) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en les tasques
associatives.
d) Presentar propostes a l'Assemblea General.
e) Examinar l'estat de comptes i els llibres d'actes i les resolucions dictades pels
òrgans de govern.
f) Els representants dels ens locals en els òrgans de l'associació no percebran cap
retribució per l'exercici del càrrec. No obstant tindran dret a la percepció
d'indemnitzacions per les despeses efectives que els ocasioni aquest exercici, segons
les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i les que en
desenvolupament d'aquestes pugui aprovar la pròpia Assemblea General.
2.

Són obligacions de tots els ens associats:

a)
Observar les normes establertes en aquests Estatuts i
col·laborar en la consecució de les finalitats de l’associació.
b)
Acatar i acomplir els acords que adoptin, dins l'àmbit de la
seva capacitat i competència, els òrgans de l'associació.
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c)
Contribuir al millor acompliment dels objectius d'associació,
amb l'esperit de col·laboració i participació necessari.
d)
Contribuir econòmicament en el funcionament de l'associació,
així com en aquelles obligacions derivades dels convenis o acords aprovats per
l’Assemblea General amb altres institucions. Si no es compleix aquesta obligació, la
condició de soci amb tots els seus drets resta suspesa fins que no es posi al corrent en
els pagaments que corresponguin.
Títol segon
Règim orgànic i funcional

Article 7ª. Òrgans de l'Associació
1.
la constitueixen.

Els òrgans de l'associació són representatius dels ajuntaments que

2.
següents:

Són òrgans de govern de l'associació, amb caràcter necessari, els

a)
b)
c)
d)

L'Assemblea General
La Presidència
La Vice-presidència
El Comitè Executiu

3.
següents:

Són òrgans de gestió de l'associació, amb caràcter necessari, els

a)
b)
c)

La Gerència.
La Secretaria
La Tresoreria

4.
L'associació, mitjançant acord de l'Assemblea General, podrà
dotar-se dels òrgans complementaris que es considerin pertinents per a l'acompliment
de les seves finalitats.
Article 8ª.
L'Assemblea General. Procediment de designació i de cessament
dels seus membres, atribucions, règim de funcionament i d'adopció d'acords.
1.
L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern de l'associació, i on estan
representats tots els ens locals associats.
2.
Es composa d'un representant dels respectius municipis que integren
l'associació, d'acord amb la designació feta pels respectius ajuntaments. A aquests
efectes, els respectius ajuntaments podran designar un titular i un suplent d'entre els
membres electes de les respectives corporacions municipals. L'Assemblea General
estarà presidida per qui ostenti la Presidència de l'associació.
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3.
El cessament dels membres de l'Assemblea General es produirà per la pèrdua
de la condició de membre de la Corporació que representi o per revocació de la seva
designació. En aquest supòsits, així com en el cas de finalització del mandat de les
Corporacions locals, els representants dels respectius ajuntaments continuaran en
exercici de les seves funcions únicament per a l'administració ordinària fins el moment
que es procedeixi a la designació dels seus successors.
4.
D'acord amb la normativa que és d'aplicació, correspon a l'Assemblea General
l’exercici de les competències i atribucions següents:
a)
L'elecció i cessament per als càrrecs de Presidència i Vicepresidència de l'associació, i dels membres que integraran el Comitè Executiu, d'entre
els representants que formen part l'Assemblea General, en ambdós casos.
b)
Aprovar el pressupost anyal i la liquidació dels comptes
anyals, així com adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la
contribució al sosteniment de les despeses de l'associació per part dels seus
membres; i aprovar la gestió realitzada pel Comitè Executiu.
c)
Aprovar, per majoria absoluta, la modificació dels presents
Estatuts, donant-ne compte posteriorment als ens associats als efectes que considerin
la seva ratificació.
d)

Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

e)

Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f)
Acordar, per majoria absoluta, l'establiment de convenis de
col·laboració amb altres entitats públiques i/o privades.
g)
Elaborar recomanacions i suggeriments de millora dels serveis
que en matèria de turisme industrial puguin endegar els ens locals associats.
h)

Aprovar, si escau, el reglament de règim intern.

i)
Acordar la separació definitiva, amb un expedient previ, dels
associats, pels motius previstos a l'article 3.3 dels presents Estatuts.
j)
Conèixer i ratificar, en el seu cas, i amb un quòrum de majoria
absoluta, els acords del Comitè Executiu pel que fa a l'acceptació de sol·licituds
d'incorporació de nous associats, així com dels acords de separació i pèrdua de la
condició de soci per una raó distinta de la prevista a l'apartat anterior.
k)

Acordar, per majoria absoluta, la dissolució de l'associació.

l)
Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament
atribuïda a cap altre òrgan de l'associació.
5.
L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, amb la
periodicitat preestablerta que acordi i que al menys serà una cada any, i
extraordinàries, que poden ser, a més, urgents, prèvia convocatòria de la Presidència
per decisió pròpia o a sol·licitud de qualsevol dels membres de l'Assemblea General.
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6.
Les sessions s'han de convocar, com a mínim, amb cinc dies
hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de
les quals haurà d'ésser ratificada per l'Assemblea General, com a requeriment previ
per tal de debatre i votar els assumptes que s'incorporin a l'ordre del dia.
7.
La convocatòria, juntament amb l'ordre del dia i l'esborrany de
l'acta o les actes de les sessions anteriors que hagin de ser aprovades, hauran de ser
notificades mitjançant correu electrònic, o qualsevol altre sistema que permeti tenir
constància de la recepció per part de l'interessat, així com de la data i el contingut de
l'acte notificat.
8.
La constitució vàlida de l'Assemblea General s'assoleix amb
l'assistència, com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres que la
integrin. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència de les
persones que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les
substitueixin d'acord amb les previsions dels presents Estatuts. També assistirà a les
reunions de l'Assemblea General, amb veu i sense vot, qui exerceixi el càrrec de
Gerent.
En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà
tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que
havien estat inclosos a l'ordre del dia. Tanmateix, en aquest cas, quedaran acreditades
les raons d'urgència per tal que la Presidència, si així ho considera oportú, exercici les
competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte a la següent sessió que
celebri, a l'efecte de ratificació.
9.
El règim d'adopció d'acords per part de l'Assemblea General
s'adequarà al que la normativa de règim local estableix per als Plens dels ajuntaments.
Es consideren com a aprovades per assentiment les propostes si, un cop anunciades
per la Presidència, no originin cap objecció o cap oposició. Altrament, s'ha de fer
votació ordinària, que es manifestarà per signes convencions d'assentiment,
dissentiment o abstenció.
Els acords s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents,
requerint-se la majoria absoluta del nombre legal de membres per a l'adopció dels
acords que així ho tenen previst en la normativa de règim local, i en la resta de
supòsits expressament previstos en els presents Estatuts.
10.
d'actes.

Les decisions de l'Assemblea General han de constar en un llibre

Article 9ª. La Presidència. Procediment de designació i de cessament, i
atribucions.
1.
El President o Presidenta de l'associació és designat/da per
l'Assemblea General, d'entre els alcaldes i les alcaldesses dels municipis que en
formen part, i amb independència que estiguin o no designats com a representants del
seu Ajuntament en el dit òrgan.
2.
El cessament de les persones que ostentin la Presidència es
produirà per la pèrdua de la condició d'Alcalde o Alcaldessa; en aquest cas passarà a
exercir la Presidència de forma directa el seu substitut o substituta en el dit càrrec.
També es produirà el cessament per finalització del període per al qual ha estat
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designat. En aquest supòsit, així com en el cas de finalització del mandat de les
Corporacions locals, la persona que exerceixi la Presidència continuarà en exercici de
les seves funcions únicament per a l'administració ordinària fins el moment que es
procedeixi a la designació del seu successor.
3.
Corresponen a la Presidència les competències i atribucions que a
continuació es relacionaran, així com aquelles que, essent inherents a les comeses
pròpies de l'associació, la normativa de règim local atribueixi a l'Alcalde o alcaldessa:
a) Exercir l'alta direcció de l'associació.
b) Exercir la Presidència de l'Assemblea General i del Comitè Executiu i,
conseqüentment, decidir l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les
sessions d'aquests òrgans.
c) Executar els acords adoptats per l'Assemblea General i el Comitè Executiu i vetllar
pel seu acompliment.
d) Subscriure en nom de l'Associació els contractes i els convenis per a l'acompliment
de les seves finalitats.
e) Qualsevol altra que li sigui assignada per l'Assemblea General o el Comitè
Executiu.
4.
El President o Presidenta pot delegar, totalment o parcialment,
l’exercici de les seves atribucions, en la Vice-presidència i en qualsevol dels membres
de l'Assemblea General i del Comitè Executiu.
5.
de resolucions.

Les decisions del president o presidenta han de constar en un llibre

Article 10ª. La Vice-presidència.
La Vice-presidència actuarà en substitució del president/a en cas de delegació, vacant,
absència o malaltia d'aquest/a i, podrà exercir a més a més les atribucions que li hagi
assignat l'Assemblea General o el Comitè Executiu.
Article 11. El Comitè Executiu. Procediment de designació i de cessament dels
seus membres, atribucions, règim de funcionament i d'adopció d'acords.
1.
El Comitè Executiu és l'òrgan permanent que representa i gestiona els
interessos de l'associació, d'acord amb les disposicions i les directrius de l'Assemblea
General. Està format per la Presidència, la vice-presidència i un nombre màxim de cinc
vocals designats per l'Assemblea General d'entre els seus membres.
2.

És competència del Comitè Executiu:

a)
El seguiment de l'execució de l'activitat de l'associació, i
l'adequació a les previsions pressupostàries que hagin estat prèviament establertes.
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b)
Portar l'administració de l'associació de la manera més àmplia que
reconeguin les lleis.
c)
Elaborar els pressupostos, els plans d'actuació i el programes
anyals d'activitats, i les propostes d'aportacions dels membres.
d)
Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir
eventualment l'associació, i la despesa en general, sempre dins les previsions
pressupostàries.
e)
Sol·licitar i acceptar subvencions de les diferents administracions
públiques, i acceptar donacions de qualsevol tipus.
f)
Acordar en primera instància l'acceptació, en el seu cas, de noves
altes de socis, i la pèrdua de la condició de soci, que en tot cas necessitarà la
ratificació definitiva de l’Assemblea General.
g)
General.

Qualsevol altra atribució que li sigui assignada per l'Assemblea

3
El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, amb la
periodicitat preestablerta que acordi, i que almenys serà d’una reunió cada dos mesos,
i, extraordinàries, que poden ser urgents, prèvia convocatòria de la Presidència per
decisió pròpia o a sol·licitud de qualsevol dels seus membres.
4
Les sessions s'han de convocar, com a mínim, amb cinc dies
hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de
les quals haurà d'ésser ratificada pel propi Comitè Executiu, com a requeriment previ
per tal de debatre i votar els assumptes que s'incorporin a l'ordre del dia.
11.
La convocatòria, juntament amb l'ordre del dia i l'esborrany de
l'acta o les actes de les sessions anteriors que hagin de ser aprovades, hauran de ser
notificades mitjançant correu electrònic, o qualsevol altre sistema que permeti tenir
constància de la recepció per part de l'interessat, així com de la data i el contingut de
l'acte notificat.
12.
La constitució vàlida del Comitè Executiu s'assoleix amb
l'assistència, com a mínim, de tres dels seus membres. En qualsevol cas, no es podrà
celebrar cap sessió sense l'assistència de les persones que ocupin la Presidència i la
Secretaria, o de les persones que les substitueixin d'acord amb les previsions dels
presents Estatuts. També assistirà a les reunions del Comitè Executiu, amb veu i
sense vot, qui exerceixi el càrrec de Gerent.
En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien
estat inclosos a l'ordre del dia. Tanmateix, en aquest cas, quedaran acreditades les
raons d'urgència per tal que la Presidència, si així ho considera oportú, exerceixi les
competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte a la següent sessió que
celebri, a l'efecte de ratificació.
13.
El Comitè Executiu adoptarà els seus acords per majoria simple
dels membres presents.
14.
d'actes.

Les decisions del Comitè Executiu han de constar en un llibre
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Article 12. La Gerència
L'associació tindrà una Gerència, que podrà ser exercida per una persona física o
jurídica, a qui correspondrà l’exercici de les funcions de direcció i coordinació
administrativa, així com les de suport a la Tresoreria per al control i fiscalització de la
gestió econòmica, control pressupostari i de la comptabilitat, necessàries per al
desenvolupament i gestió del Pla de Dinamització del producte turístic "Turisme
Industrial i l'innovació tecnològica de Catalunya", promogut pels ens locals associats, o
qualsevol altre Pla de Dinamització turística que pugui existir en el futur.
Actuarà com a òrgan de recolzament de la Comissió de Seguiment dels referits Plans
i, a aquests efectes, haurà de desenvolupar les funcions següents:
a)
Impulsar les actuacions del pla de dinamització turístic.
b)
Difondre el Pla.
c)
Col·laborar en la reflexió estratègica sobre el referit Pla.
d)
Efectuar propostes d'actuacions.
e)
Procurar la coordinació del Pla amb altres actuacions que puguin
portar-se a terme en el territori per part d'altres administracions conveniants del Pla.
f)
Rescabalar la documentació precisa per a la correcta justificació de
les actuacions del Pla.
g)
Qualsevol altra que li sigui assignada per la Comissió de
Seguiment del Pla, o estableixin els òrgans de govern de l'Associació.
Exhaurida la vigència d'un Pla de Dinamització de producte turístic, l'associació podrà
mantenir la Gerència, per a l'exercici de funcions de direcció i coordinació
administrativa, així com les de control i fiscalització de la gestió econòmica, control
pressupostari i de la comptabilitat, necessàries per al desenvolupament i seguiment
de la gestió de l'associació, i podrà ser objecte d'atribucions de competències, funcions
i/o encàrrecs específics, en cas que l'Assemblea General i/o la Presidència així ho
determinin per mitjà d'un acte exprés de delegació o d'encomana de gestió.
La persona física o jurídica que hagi d'ostentar la Gerència de l'associació es
designarà per acord del Comitè Executiu, a proposta de la Presidència, i previ un
procediment subjecte a publicitat i concurrència.
Article 13. La secretaria i la tresoreria
1.
L'Assemblea General designarà, a proposta de la Presidència, un/a Secretari/a
de l’ associació, que assistirà a les reunions dels òrgans col·legiats amb veu i sense
vot, i que s'encarregarà d'aixecar les actes de les reunions i dels acords adoptats, així
com de custodiar la documentació, de lliurar, quan escaigui, certificacions dels acords i
també de portar els llibres de registre dels acords i resolucions adoptats pels òrgans
de govern de l'associació.
2.
També a proposta de la Presidència, l'Assemblea General designarà, un/a
tresorer/a , que exercirà les tasques de control i fiscalització de la gestió econòmica, i
de control pressupostari i de la comptabilitat.
3.
Als efectes de complir les seves obligacions, els titular de la secretaria i la
tresoreria de l'associació disposaran de la col·laboració i assistència de la Gerència.
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Títol tercer
Els recursos econòmics i el funcionament de l'associació
Article 14ª. Els recursos econòmics i administració
1.

L'associació no disposa de patrimoni en constituir-se.

2.
El pressupost anyal de l'associació serà confeccionat pel Comitè
Executiu i serà sotmès a aprovació de l'Assemblea General. L'exercici econòmic
coincidirà amb l'any natural, llevat del primer que començarà el dia de l'acte de
constitució i finirà el 31 de desembre següent.
3.
Anualment, dins dels quatre primers mesos de cada any, el
president de l'associació, juntament amb el Tresorer/a, elaborarà els documents
comptables corresponents, amb l'objectiu que puguin estar a la disposició dels
membres.
4.
L'associació, per a la realització del seu objecte i finalitats,
disposarà dels recursos següents:
a)
b)
concrets.
c)
de serveis.
d)
e)
amb la legislació.

Les aportacions ordinàries o de funcionament de l'associació.
Les aportacions extraordinàries o vinculades a projectes
Els rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta
Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
Qualsevol altre que pugui correspondre a l'associació d'acord

L'Assemblea General, en aprovar el pressupost anyal, podrà fixar les aportacions dels
ens locals membres, en termes d'igualtat entre tots ells. Les aportacions
extraordinàries o vinculades a projectes s'aprovaran en cada cas.
5.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi que puguin ser obertes
han de figurar les signatures del president/a, la del gerent/a i la del tresorer/a. Per
disposar de fons n'hi haurà suficient amb la signatura del president/a i la del tresorer/a.
Article 15ª. Altres recursos i gestió de les actuacions de l'associació.
1.
L'associació es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de
les entitats associades, així com dels mitjans de que aquests disposin, quan raons
tècniques, d'eficàcia o d'especialització així ho aconsellin.
2.
La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis
de la competència de l'associació podrà ser encarregada a unitats, organismes o
societats de cadascuna de les entitats que l'integren, o a d'altres ens en els quals
aquestes participin.
3.
Els efectes econòmics que representin les aportacions de recursos
que efectuïn els municipis d'acord amb el que s'ha previst en els paràgrafs anteriors,
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tindran la consideració de costos generals de l'associació, i seran objecte de
redistribució interna a parts o quotes iguals entre les entitats associades.
4.
L'associació, mitjançant acord de l'Assemblea General, també
podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor d'un o
varis dels municipis associats en aquells casos en que, per motiu de complexitat
tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en determinats
àmbits, l'aplicació de l'institut de l'encàrrec de gestió, previst a l'apartat anterior, no
pogués donar cobertura a totes les funcionalitats exigides.
L'acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la
delegació, que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut,
caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i a altres condicions aplicables.
Article 16ª. Règim jurídic aplicable als procediments administratius.
1.
Les actuacions administratives que efectuï l'associació, en tot allò
no previst en els presents Estatuts o a les seves eventuals modificacions, es regirà per
les prescripcions contingudes a la normativa de règim local aplicable als ens locals de
Catalunya.
2.
La contractació d'obres, subministraments i serveis, si s’escau,
s'ha d'adaptar al que estableix la legislació de contractació aplicable als ens locals.

Títol quart
Modificació dels Estatuts
Dissolució i Liquidació de l'Associació

Article 17ª. Interpretació i modificació dels Estatuts.
1.
En cas de divergència en la interpretació d'aquests estatuts,
correspondrà a l'Assemblea General, a proposta de la Presidència, fixar els criteris
interpretatius atenent el sentit propi de les paraules, en relació amb el context, els
antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del moment en que hagi de ser
aplicat, atenent fonamentalment l'esperit i la finalitat perseguida.
2.
Les prescripcions d'aquest Conveni que incorporen o reprodueixen
aspectes de la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació a les comunitats
de municipis catalans s'entendran automàticament modificades en el moment en què
es produeixi la seva revisió.
3.
En cas de verificar-se alguna de les situacions esmentades en els
paràgrafs anteriors, l'Assemblea General tindrà la facultat d'introduir les modificacions
corresponents o els aclariments pertinents, a proposta de la Presidència, i ordenarà
l'oportuna publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva difusió i públic
coneixement, i es farà trasllat del mateix a la Direcció General d'Administració Local
del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
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Catalunya. En aquest supòsit no es requerirà la ratificació posterior per part dels
municipis conveniants.
4.
Qualsevol altra modificació dels presents Estatuts, amb l'acord
previ de l'Assemblea General adoptat per la majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres, ha de ser ratificada per les entitats conveniants i acordada amb les
mateixes formalitats que per a l'aprovació.

Article 18ª. Els supòsits i el procediment de dissolució i liquidació de
l'Associació.
1.

L'associació podrà dissoldre per alguna de les causes següents:

a) Per disposició legal.
b) Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats, i
c) Per acord dels municipis que la integren.
2.
L'efectiva dissolució de l'associació requerirà l'acord previ adoptat
per la majoria absoluta del nombre legal dels membres del l'Assemblea General, i
caldrà que sigui ratificat pels respectius municipis associats amb les mateixes
formalitats que per a la seva constitució.
L'acord de dissolució que adopti l'Assemblea General haurà de contenir la proposta de
liquidació dels drets i obligacions de l'associació, i la determinació de l'assumpció, en
el seu cas, de les obligacions que respectivament assumeixin cadascun dels municipis
que l'integren, prèvia redistribució interna dels seus efectes econòmics.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ.
La reunió de constitució de l'associació tindrà lloc a les 13 hores del dia 27 de febrer
de 2006, al domicili de l'associació, i amb un únic punt de l'ordre del dia "constitució de
l'associació i designació dels càrrecs previstos estatutàriament". A aquests efectes, la
present disposició addicional té la consideració de formal convocatòria de la dita
reunió.
Segona.- COMPROMISOS D'APORTACIÓ ECONÒMICA A PROJECTES
4.
En compliment de les previsions contingudes en el Pla de Dinamització de
turisme industrial "Turisme Industrial i Innovació Tecnològica de Catalunya", els
membres associats disposaran tot allò que sigui procedent per tal de complir amb els
respectius compromisos d'aportació econòmica, i en els terminis que l'Associació
determini. Els perjudicis, tant econòmics com d'altre tipus, que es derivin per a
l'associació com a conseqüència de l'incompliment d'aquests compromisos seran
repercutits als ajuntaments associats que hagin estat responsables.
5.
Per fer front a les previsions contingudes en el referit Pla de Dinamització de
producte turístic, per tal d'executar les accions previstes en la primera anualitat, els
ajuntaments associats aportaran les quantitats que a continuació es detallaran.
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Ens local
Àreu
Bellmunt del Priorat
Capellades
Cardona
Castellar de N’Hug
Castelló d’Empúries
Cercs
Esparreguera
Granollers
Igualada
Manlleu
Manresa
Palafrugell
Puig-Reig
Sils
Sant Sadurní d’Anoia
Santa Coloma de Cervelló
Vilanova
Terrassa

Quantitat a aportar
8982.5
8771.5
13750
12000
8605
10157.5
3000
8815.5
5000
8771,5
4000
8772
10500
8771.5
7666.5
8771.5
8315.5
8771.5
8784
162206

Data
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Tercera.Inscripció en el Registre d'Associacions del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Independentment de les previsions contingudes a l'article 17 pel que fa a la modificació
dels presents Estatuts, el President de l'associació estarà facultat per tal d'introduir-hi
qualsevol rectificació i/o subsanació que sigui requerida en el tràmit d'inscripció de
l'associació en el Registre d'Associacions del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que està previst a l'article
135 del Text Refós de la Llei Municipal i del règim Local de Catalunya, i a l'article 16
del Decret 110/1996, que regula el règim de les organitzacions associatives d'ens
locals de Catalunya.

El senyor Fontdevila i Subirana diu que no fa gaires anys si es parlava de turisme a
Manresa, podia semblar que era una cosa estranya. A poc a poc, el PIB de la ciutat
depèn més dels serveis i les propostes turístiques sent encara d'una potència reduïda,
tenen cada vegada entitat més pròpia, i funcionen plenament a partir de 3 pilars. El
capítol que es podria anomenar tema medieval, el circuit del Barroc i la figura de Sant
Ignasi, i el tema industrial.
Sobre el capítol de la medievalitat cal dir que la presència de tanta i tanta gent el
darrer cap de setmana ha fet que hi hagi més paradistes que mai, s'ha passat de 170
a 200 parades. Així mateix, es disposa d'una publicació de la qual se n'ha repartit més
de 10.000 còpies. I sobre el camió que va venir de la Diputació cal dir que, després de
dos anys de funcionar, el cap de setmana passat van fer record d'assistència, amb un
total de 2.600 persones amb dos dies.
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Sobre el tema industrial cal dir que es tracta d'un àmbit que difícilment es podria anar
per lliure. D'aquesta manera es vol remarcar una iniciativa que ara fa dos anys va
tenir l'Ajuntament de Terrassa i que implicava relligar un conjunt de municipis molt
diversos, tals com l'entitat descentralitzada d'Areu fins el més important, per número
d'habitants, que és Terrassa, amb una regidora comissionada, la senyora Olga
González, que hi ha dedicat moltes hores per tal de fer possible el projecte.
El resultat és una proposta que abasta 19 municipis de composició política molt
diferent, de mides diferents, però que tots ells disposen d'algun ingredient de turisme
industrial. És a dir, disposen de restes de patrimoni industrial prou importants com per
unir-se en una xarxa que s'anomenaria Associació de Municipis de Turisme Industrial
de Catalunya. Els municipis són Areu, Bell Munt del Priorat, Capellades, Cardona,
Castellà de N'Hug, Castelló d'Empúries, Cercs, Esparreguera, Granollers, Igualada,
Manlleu, Manresa, Palafrugell, Puig-reig, santa Coloma de Cervelló, Sils, Sant Sadurní
d'Anoia, Terrassa, Vilanova i la Geltrú. Des del museu del Ferrocarril a Vilanova i la
Geltrú fins a Areu on hi ha un molí que és una serradora i que funciona amb la força
motriu de l'aigua.
Així mateix, es disposa d'un conjunt de 19 propostes a partir de les quals es pretenia
fer una xarxa per generar un atractiu de visitants.
El resultat és que s'ha fet una proposta de xarxa, i s'ha guanyat el Pla de Dinamització
Turística, ja que també es té al costat uns grans avaladors. A la banda catalana,
s'escau que el conseller de turisme és el senyor Josep Huguet, i a la banda espanyola
el senyor Josep Montilla ha sabut entendre molt bé el projecte que li arribava des de
Catalunya.
No obstant això, era necessari formalitzar la Xarxa a través de la constitució d'una
associació jurídica, que s'ha materialitzat a través de l'Associació de Municipis de
Turisme Industrial de Catalunya i a partir d'aquí s'entén que aquests estatuts
permetran la gestió dels recursos que presumiblement s'obtindran per a projectes en
cadascun d'aquests municipis. Uns projectes que en el dictamen presentat no es
detallen econòmicament però que suposen partir d'aportacions paritàries, és a dir, que
per a cada euro que hi posi el consistori, com a mínim se'n rebrà un altre i en quedarà
un tercer a favor de la Xarxa. Aquesta Xarxa tindria com a pol gestor el Museu de la
Tècnica de Terrassa, i a partir d'aquí seran els Estatuts els que regulin la presa de
decisions i com avançarà el projecte.
A manera de conclusió, dir que la proposta de l'àmbit del turisme industrial recull cada
vegada més adhesions, mou a més ciutadans, i en el cas de Manresa, tanca un circuit
molt important. Així, l'àmbit medieval és el que està més consolidat, el que dóna més
recursos, i dins de l'àmbit medieval la ciutat de Manresa hi té la principal aportació
d'enginyeria industrial que és els 26 quilometres de la Sèquia, i que és una obra també
de patrimoni industrial, que s'entén que pot ser de les més potents. Per tant, Manresa
d'una sola vegada lliga les seves dues principals propostes turístiques: medievalitat i
patrimoni industrial. Per tant, participar de la Xarxa que es constituirà formalment el
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dilluns dia 27 a Terrassa és una molt bona proposta, la qual ha obtingut, a més a
més, un reconeixement que econòmicament s'espera que sigui profitós.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS

5.2.1

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DE LES BEQUES A
L'ALT RENDIMENT ESPORTIU DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, de 10 de febrer
de 2006, que transcrit diu el següent:
"La Regidoria d’Esports té la voluntat de procedir a la convocatòria de les Beques a
l’Alt Rendiment Esportiu de Manresa.
L’atorgament d’aquestes beques per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Per tot això, el Regidor delegat d’Esports, proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea
dels Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta per tal que
el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de les Beques a l’Alt Rendiment
Esportiu de Manresa, amb el següent text:

Bases reguladores de l’atorgament de Beques a l’Alt Rendiment Esportiu de
Manresa
Article 1. Objecte de la convocatòria
L’Ajuntament de Manresa a fi de facilitar els mitjans i condicions adequades
perquè els esportistes locals, de diferents edats o categories, puguin dur a
terme els seus entrenaments i aconseguir la preparació tècnica suficient que
els permetrà arribar a formar part de l’elit esportiu, convoca la concessió de 6
beques, d’acord amb les següents bases.
Les beques a esportistes de l’Ajuntament de Manresa tenen com a objectiu:
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Proporcionar ajuda econòmica als esportistes joves i que estan en fase
de consolidar-se en l’alt nivell esportiu.
Proporcionar ajuda econòmica a esportistes que practiquin esports
minoritaris.
Reconèixer l’esforç i els èxits esportius d’esportistes d’alt nivell.
Fomentar la participació d’esportistes en Campionats Oficials de Caire
Estatal o Internacional.
Fomentar la participació d’esportistes en entrenaments especials,
concentracions de seleccions catalanes i estatals, o assistència a
convocatòries i encontres que surten de la programació habitual de
l’entitat a la qual pertanyen.
Article 2. Les persones destinatàries.
Podran ser objecte de l’atorgament de beques a l’alt rendiment esportiu de
Manresa (AREM):
a) els esportistes no professionals que representen la ciutat de Manresa
participant, ja sigui perquè han nascut a Manresa o estan afiliats a un club
esportiu de la ciutat, i participen en competicions esportives d’alt nivell
d’àmbit estatal i internacional.
b) els esportistes joves de Manresa que tenen unes aptituds especials i
extraordinàries per a la pràctica d’alguna modalitat esportiva a la ciutat, i no
tenen els suficients mitjans econòmics, humans i materials per
desenvolupar la seva potencialitat com a esportista d’alt nivell.
Article 3. Requisits
Haver estat en actiu en possessió de llicència expedida per una
Federació Esportiva Catalana reconeguda durant l’any 2005 o la
temporada 2004-05.
Cal no ser beneficiari com a esportista d’alt nivell de cap beca ADO ni
de qualsevol altre ajut econòmic derivat de la pràctica esportiva
superior als
6000 € ni d’una retribució provinent de contracte
professional superior aquesta quantia d’acord amb el que preveu
l’article 22.2 del Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt
rendiment esportiu.
Haver participat en competicions d’àmbit estatal i/o internacional
reconegudes per una Federació Esportiva Catalana durant l’any 2005 o
la temporada 2004-05. (Queden excloses actes o gestes humano –
esportives).
Per esportistes d’esport d’equip, serà imprescindible haver participat en
competicions amb seleccions catalanes o bé competicions de caire
internacional.
No haver complert 30 anys, o més abans del dia 1 de gener de 2006,
amb excepció dels esportistes pertanyents a federacions esportives
paralímpiques.
No tenir altres ingressos anuals bruts superiors a 12.000 Euros .
Article 4. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds i tota la documentació requerida a l’article 5 s’hauran de
presentar en el termini que s’estableixi a la convocatòria.
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Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant una model d’instància
especial per aquest fi, que es podrà obtenir a qualsevol dependència de
l’Ajuntament de Manresa, així com a la pàgina web www.ajmanresa.org
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar al Alcalde Manresa a través del
Registre general de l’Ajuntament sens perjudici de qualsevol de les
formes de presentació de l’article 38 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Pel esportistes menors d’edat, la sol·licitud podrà fer-la en el seu nom, el
pare, mare o tutor, aportant la fotocopia del NIF del/la sol·licitant i de la
documentació acreditativa amb que actua.
Article 5. Documentació
Al imprès de sol·licitud de la beca degudament omplerta cal adjuntar-hi:
Fotocopia del D.N.I / N.I.F dels esportista.
Fotocopia de la Llicència federada del any 2005 o de la temporada
2004-05
Calendari esportiu de l’any de sol·licitud tant nacional com internacional.
Document que acrediti l’assistència a esdeveniments esportius com a
participant. Resultats esportius ( document del Club amb qui participes).
Currículum esportiu (document descriptiu) i dossier de premsa
Número del comte corrent on s’haurà de realitzar la transferència
bancària.
Declaració jurada de no tenir ingressos anuals bruts superiors a 12.000
Euros
Article 6. Crèdits pressupostaris.
L’Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un import
màxim de 3.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida
4521.481 del pressupost municipal de 2006. El crèdit inicial disponible es podrà
ampliar amb subjecció a la normativa vigent.
Article 7. Criteris de valoració
El currículum esportiu de la temporada 2004/05 o 2005 de cada esportista que
hagi sol·licitat una beca s’avaluaran sobre un total de 100 punts d’acord amb el
barem de puntuació següent:

a) Participació en campionats d’Espanya i controls oficials......... Màxim 25 punts
b) Participació en competicions internacionals oficials ................ Màxim 65 punts
b.1) Participació en Campionat d’Europa...............................Màxim 20 punts
b.2) Participació en Campionat del Món o JJOO....................Màxim 30 punts
b.3) Participació en altres campionats oficials........................Màxim 15 punts
c) Participació en competicions internacionals amistoses.............Màxim10 punts
Article 8. Composició nominal de la Comissió qualificadora
La Comissió qualificadora estarà formada per:
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor delegat d’Esports o persona
en qui delegui

93

Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les
Persones o persona en qui delegui
Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de Secció d’Esports o persona en qui
delegui
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídicoadministrativa de
l’Àrea de Serveis a les persones, que actuarà com a secretari.
Article 9. Resolució i notificació
Les beques es donaran un cop s’hagi acabat la temporada i els resultats
o deutes esportius es puguin presentar. L’Ajuntament haurà de rebre
informació dels esportistes sempre que sigui necessari, per propi
benefici del esportista.
Les beques que concedeixi la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Manresa, no podrà en cap cas superar el 50% del cost que suposi la
pràctica esportiva ni excedir els 3000 Euros.
Article 10. Justificació
De conformitat amb l’apartat 7 de l’article 30 de la Llei estatal 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, no caldrà justificar aquest
ajut, atès que per resultar beneficiari de l’ajut, ja s’ha hagut d’acreditar el
compliment de la condició prèvia de ser esportista d’alt nivell.
Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Convocar les Beques a l’Alt Rendiment Esportiu de Manresa d’acord amb les
bases contingudes a la part resolutiva primera i les següents prescripcions:
Crèdit pressupostari: 3.000,00 €, amb càrrec a la partida 4521.481 del pressupost
municipal del 2006.
Termini de presentació de candidatures: L’inici del termini de presentació de les
sol·licituds és el 3 d’abril de 2006 i finalitza el 3 de maig del 2006.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva. Cada
concursant podrà presentar una única sol·licitud.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
bases reguladores. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de tres mesos a
partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot
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interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió
dels resultats. Tanmateix, s’acompliran el requisits de publicitat previstos a
l’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.”

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que és una novetat pel consistori de Manresa regular
les beques d'alt rendiment. Altres vegades s'havien fet ajuts però no estaven regulats
per la Llei de Subvencions. Per tant, ara que ja tenen forma, seran de concurrència
pública. Es tracta de 6 beques amb una quantitat petita però significativa que obre un
camí perquè jovent, esportistes d'alt nivell de Manresa, pugui tenir un ajut per
desplaçar-se, poder competir i representar a la ciutat.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2.2

REVISAR
LES
TARIFES
DEL
CONTRACTE
DE
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DEL CENTRE DE MEDICINA DE
L'ESPORT, ADJUDICAT A ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, de 30 de gener
de 2006, que transcrit diu el següent:
"Antecedents
I. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 18 de setembre de 2000, va adjudicar el
contracte de la concessió administrativa del Servei del Centre de Medicina de l’Esport,
a favor de l’entitat Centre Hospitalari Unitat Coronària de Manresa. Fundació Privada.
II. L’escriptura 3.708, de 27 de setembre de 2002, eleva a públic l’acord pres per
reunió extraordinària del Patronat d’aquesta fundació, en el sentit de fer un canvi de
denominació i anomenar-se des d’aquell moment Althaia xarxa assistencial de
Manresa, fundació privada.
III. L’entitat Althaia xarxa assistencial de Manresa, fundació privada, va presentar
davant del registre general de l’Ajuntament un escrit, amb referència d’entrada número
41.788 / 07.11.2005, en el qual sol·licitava l’aprovació de les tarifes del servei per l’any
2006.
IV. El TMG de la Secció de Contractació ha emès un informe al respecte en data 30 de
gener de 2006.
Consideracions jurídiques
1. Fonament de l’aprovació de les tarifes. L’aprovació de tarifes de la concessió
administrativa està prevista a la clàusula 13a del plec que la regula. Per tal
d’actualitzar les darreres tarifes aprovades (acord del Ple de la Corporació de 21 de
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juliol de 2003), s’ha aplicat a aquestes la kt acumulada dels períodes desembre de
2002 a desembre de 2003 (kt=1,026), de desembre de 2003 a desembre de 2004
(kt=1,032) i de desembre de 2004 a desembre de 2005 (kt=1,037). En aplicació
d’aquests coeficients parcials resulta una kt acumulada d’ 1,098.
Així mateix, els imports resultants han estat arrodonits a fraccions de cinc cèntims
d’euro.
2. Tràmit d’audiència. En el present expedient no s’ha donat un tràmit d’audiència a la
concessionària ja que les noves tarifes per a l’any 2006 són similars a aquelles
sol·licitades per la concessionària.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a resoldre la revisió de preus és el Ple de
la Corporació, en la seva qualitat d’òrgan de contractació, d’acord amb allò que preveu
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, proposo al
ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Revisar les tarifes del contracte de concessió administrativa del Servei del Centre de
Medicina de l’Esport, adjudicat a favor de l’entitat Althaia xarxa assistencial de
Manresa, fundació privada, aplicant sobre les tarifes aprovades mitjançant acord del
Ple de la Corporació de data 21 de juliol de 2003 una kt d’1,098.
Com a resultat s’obtenen per a l’any 2006 les tarifes que s’indiquen a continuació:

Concepte
Revisió escolar i de tercera edat
Revisió Tipus A Esportistes Federats
Revisió Tipus A Esportistes no Federats
Revisió Tipus B Esportistes Federats
Revisió Tipus B Esportistes no Federats
Test de camp
Consultes Externes

Import
37,35 €
85,65 €
138,35 €
48,25 €
91,15 €
42,80 €
26,80 €

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que es tracta de la revisió anual i, per tant, no té més
dificultat que l'augment d'un 3% general de les diferents tarifes. No obstant això, es
volia aprofitar l'ocasió per explicar l'estat de la concessió.
La concessió està en pròrroga des de l'1 de novembre i s'espera que en el termini de
mig any es pugui fer un nou concurs; i per tant, poder reprendre la concessió amb
normalitat. Per efectuar la nova concessió s'està elaborant un nou plec de clàusules
en el qual s'intenti millorar el servei, garantir la seva viabilitat i donar-li la funció pública
a la qual va dirigit. S'ha de recordar que es tracta d'un servei municipal i públic. Aquest
fet a vegades s'ha confós, i per tant, cal recuperar la imatge de servei públic i si pot
ser integrar-la en un servei mèdic més ampli que el doti d'infraestructura i logística que
faci més viable el servei. En aquest sentit el 10 de febrer es va reunir la comissió de
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seguiment amb la concessionària per analitzar quines noves fórmules i quines millores
es podien incorporar al servei.
S'espera poder presentar en el proper ple, o en el següent, el plec de clàusules,
aprovar-les, i poder obrir la fase de concurs i a partir d'aquí poder normalitzar la
situació que en aquest moment està en pròrroga.
Així mateix, cal dir que s'ha millorat el servei per part dels metges que hi ha.
Actualment hi ha dos metges a jornada partida. S'intentarà ampliar els horaris de tarda
ja que així ho demana l'usuari, i intentar que el servei sigui públic i compleixi la seva
missió el més aviat possible.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D'OCUPACIÓ, IMMIGRACIÓ I SOLIDARITAT

6.1.1

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA, LA UNIÓ DE SINDICATS DE CCOO BAGES-BERGUEDÀ I LA
UNIÓ INTERCOMARCAL UGT BAGES-BERGUEDÀ SOBRE L'ACORD
LOCAL ESTRATÈGIC PER A L'OCUPACIÓ, LA COHESIÓ SOCIAL I LA
PARTICIPACIÓ A MANRESA PER AL PERÍODE 2006-2009.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ocupació, immigració i
solidaritat, de 13 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Atès que la Unió Europea promou la concertació a nivell local de les polítiques
actives d’ocupació, mitjançant els Pactes territorials per a l’ocupació, amb la finalitat
d’integrar i coordinar a cada àmbit territorial local les polítiques d’ocupació que s’hi
despleguen i dotar-les de coherència en relació a les estratègies per a l’ocupació
definides per àmbits territorials superiors.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, la Unió de Sindicats de Comissions Obreres del
Bages-Berguedà i la Unió Intercomarcal d’UGT del Bages-Berguedà desitgen
continuar en la línia de col·laboració i concertació en les diferents polítiques i
programes que tenen per objecte el foment de l’ocupació i la cohesió social de la
ciutat, instrumentada en el Conveni aprovat per la Corporació Municipal en sessió
plenària del dia 17 de juny de 2002, i subscrit en data 26 de juny del 2002 .
Atesa la necessitat d’establir mecanismes permanents de coordinació entre
l’Ajuntament de Manresa i les organitzacions sindicals, en relació a les polítiques
municipals directament relacionades amb el foment de l’ocupació i la cohesió social.
En conseqüència, com a regidor delegat d’ocupació, immigració i solidaritat, proposo
al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents
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A C O R D S :
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, la Unió
de Sindicats de Comissions Obreres del Bages-Berguedà i la Unió Intercomarcal
d’UGT Bages-Berguedà, sobre Acord local estratègic per a l’ocupació, cohesió social i
la participació a Manresa per al període 2006 a 2009.
Segon.- Facultar a l’Il.ltre.Sr.Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i
representació, pugui signar el Conveni objecte d’aprovació."
El senyor Rubio i Cano diu que es tracta d'aprovar el dictamen que recull el conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa, CC.OO i UGT.
Tot i que canvia el nom i es passa a anomenar Acord Local Estratègic per l'Ocupació,
vindria a ser la reedició del conveni que l'any 2002 va ser batejat com a Pacte Local
per a l'Ocupació.
El canvi de nom pretén, d'una banda, recollir l'esperit que fonamentava L'acord
Estratègic per a la Competitivitat, la Qualitat i la Cohesió Social de Catalunya, que van
signar la Generalitat i els diferents agents socials. D'altra banda, també vol expressar i
reflectir que des de l'any 2002 s'està vivint processos de canvi en el marc de les
polítiques actives d'ocupació, no tant sols a Catalunya i a Espanya, sinó
fonamentalment a la UE i singularment en el marc financer. Davant d'aquests canvis,
el treball que s'ha portat a terme amb els dos sindicats per arribar a aquest conveni es
volia reflectir en el nom.
El conveni recull la voluntat de coordinar l'actuació de l'Ajuntament de Manresa amb
les dues organitzacions sindicals, concertar i complementar accions que l'Ajuntament
de Manresa no podria fer, i en canvi, les dues organitzacions sindicals estan en millor
disposició de realitzar. Així mateix, a part dels temes específics relacionats amb les
polítiques actives d'ocupació, hi ha la voluntat de concertar objectius en el conjunt de
les polítiques socials, i també de les polítiques de participació. En aquest sentit, en
l'acord que es presenta els sindicats manifesten la voluntat de participar, tot i que ja ho
estan fent, perquè en aquesta legislatura s'ha obert nous consells de participació
sectorial, tals com el de Gent Gran.
Es vol fer especial referència al fet que aquest acord recull, en l'annex, el pla de
treball per l'any 2006. El pla de treball especifica quines són les prioritats que es volen
treballar. Des de l'any 2003, cada any, tant el comitè institucional com el tècnic que
segueix l'aplicació d'aquest conveni estableixen les seves prioritats. Per tant, llegint
l'annex es poden conèixer les prioritats concertades amb els agents socials.
A nivell territorial es planteja desenvolupar una agència de desenvolupament local i un
consorci del Bages per l'ocupació. Així mateix, Manresa acull una de les quatre
experiències pilot en l'àmbit dels centres de formació integral a nivell de Catalunya.
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També s'està treballant en la línia del que s'anomena "economia social" en el marc de
les polítiques dirigides als col.lectius més vulnerables i amb dificultats més grans.
L'economia social es basa en la creació d'empreses o cooperatives d'inserció laboral
per tal de donar resposta als sectors que tenen més dificultats d'incorporació al mercat
del treball. En aquest sentit, el senyor Rubio continua dient que es vol dirigir
especialment al GMCiU. El GMCiU va presentar una moció el mes de setembre en
relació a la precarietat laboral juvenil. En resposta a l'esmentada moció es va prendre
el compromís que en el marc del nou Pacte Local de l'acord estratègic per a l'ocupació
es recolliria la voluntat de treballar específicament aquesta qüestió. L'acció 4 del pla de
treball 2006 recull crear un grup de treball per emprendre accions de millora de
l'estabilitat de l'ocupació juvenil i la seva qualitat i es vol estudiar accions de millora de
la responsabilitat laboral i el clima laboral.
El nou conveni recull la pràctica habitual des de l'any 2002 i s'intenta millorar. Té una
part de minuta econòmica en la qual cada sindicat anualment rep 14.500 € per
desenvolupar aquestes accions concertades i, sobretot, complementar aquelles
accions que l'Ajuntament directament no podria portar a terme.
Finalment assenyalar dos grans temes sobre els quals és necessari incidir-hi a través
de les accions programades. En primer lloc la igualtat de gènere. En el món de
l'empresa, s'ha de treballar perquè sigui real i efectiva la igualtat de gènere en relació a
determinats llocs de treball. En aquest àmbit s'està treballant en el projecte Igualem
que intenta inserir i formar dones en oficis i treballs tradicionalment masculinitzats. I en
segon lloc, és necessari donar suport a la inserció laboral de les persones
discapacitades.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius i 2
abstencions del senyor Vives i de la senyora Torres 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

7.1.1

CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC AMB CAIXA D'ESTALVIS DE
CATALUNYA, PER IMPORT DE 2.106.000 EUROS PER AL FINANÇAMENT
DE DETERMINADES INVERSIONS I ACCEPTAR LA MINUTA DE PRÉSTEC
I EL CONVENI CORRESPONENTS.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 8 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 2006, hi figura consignat com a
dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació d’operacions de
préstec.
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Que per finançar diverses inversions de l’exercici 2006 amb un pressupost d’execució
de 13.210.137,00 euros, l’Ajuntament de Manresa presentà sol·licitud en data 08/02/06
a la Diputació de Barcelona per tal que dins del programa anomenat “Crèdit Local” es
pogués signar un préstec per un import de 2.106.000,00 euros amb la Caixa d’Estalvis
de Catalunya, rebent al mateix temps subvenció de la pròpia Diputació de Barcelona
respecte al tipus d’interès pactat.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple de la
Corporació municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Concertar, una vegada concedida, una operació de préstec d’import
2.106.000,00 euros, amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, acollida al conveni signat
entre dita entitat de crèdit i la Diputació de Barcelona, amb destinació a les finalitats
que es detallen a continuació i amb les característiques que igualment s’esmenten:

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
511.0 601.02
511.0 601.11
441.0 611.01

PROJECTE

PART QUE
ES FINANÇA
IMPORT DEL AMB EL
PROJECTE PRÉSTEC
QUE ES
SOL·LICITA
466.000,00 282.565,00
263.000,00 263.000,00

Millora diverses urbanitzacions
Estació bombejament els Dolors
Col·lectors Generals 2000-2006
1.694.239,00 1.560.435,00
(Anualitat 2006)
TOTAL .......................... 2.106.000,00

CARACTERÍSTIQUES
Import del préstec .................. 2.106.000,00 euros.
Període de carència ............... 2 anys.
Termini d’amortització ........... 10 anys.
Periodicitat d'amortització ....... Trimestral.
Número de terminis ................
40
Interès nominal ...................... Euribor 3 mesos + 0’09%
Comissió d'obertura ............... 0,10%
Amortització anticipada ........... Sense penalització.
(mínim 5% del capital)
SEGON.- Acceptar la minuta del préstec, que s’acompanya al present dictamen.
TERCER.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa
d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al programa de Crèdit Local.
QUART.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització del
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préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3 i CL4.1; tot això d’acord
amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, i de l’Ordre
ECF/324/2003 de 2 de juny de modificació de l’Ordre del Departament 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 9
de febrer de 2006.
CINQUÉ.- Autoritzar l’Alcalde per a subscriure la documentació que resulti necessària
per a l’efectivitat dels anteriors acords."
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta d'un dictamen que proposa
aprovar els finançaments de les obres d'inversió que s'han de fer aquest any. De fet, en
el pressupost del 2006 ja es preveia fer operacions de crèdit per 13.210.137 € i dels
quals al llarg de l'any s'han de fer les diferents operacions de crèdit.
Cada any la Diputació de Barcelona atorga als ajuntaments de la província préstecs
amb més bones condicions, per tant, préstecs en els quals el tipus d'interès és més
baix. Aquest cas és el que es dóna en el present dictamen. La Diputació de Barcelona
ofereix fer un crèdit amb més bones condicions, amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya, i
també a un tipus d'interès preferent. El tipus d'interès és l'euribor a 3 mesos més el
0.09%. Es tracta d'un tipus d'interès més baix que el de l'any passat. Per tant, tot i el
temor a un tipus d'interès a l'alça, i certament l'euribor pot anar variant, però en aquest
cas el diferencial, el 0.09, és més baix que l'any passat.
Es planteja una operació de crèdit de 2.106.000 €, a dos anys de carència més 10
d'amortització. Apart de tenir l'avantatge en el preu del diner, també s'obté una
subvenció per part de la Diputació de Barcelona, la qual finança al voltant de 300350.000 €. Es tracta d'una subvenció addicional i que només comporta per l'ajuntament
l'obligació de rebaixar el capital del crèdit que l'Ajuntament ha de fer.
Per tant, si bé en principi es partirà d'un préstec de 2.106.000 € per fer front a les
inversions plantejades en el pressupost, una vegada s'hagi rebut l'ajut, la quantitat
inicial quedarà rebaixada.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen i s'aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS, 3
GMERC i 1 GMICV-EA) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i 2 abstencions del
senyor Gozalbo i 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, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

7.1.2

APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2006,
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 14 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
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"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2007, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, i a baixes de crèdits de
despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles
sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2007.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2006 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 1/2006 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.
Tanmateix, el Ple de la Corporació municipal resoldrà."
PRESSUPOST 2006
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2006
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 01/2006 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capítol 1.- Impostos directes ............………………….

Capítol 1.- Despeses de
24.683.537,00

Capítol 2.- Impostos indirectes ..............….…………..

27.028.275,00

Capítol 2.- Despeses en
3.870.000,00

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ........………..….

personal ..............…………….

béns corrents i serveis ……….

20.390.532,19

Capítol 3.- Despeses fi12.506.978,00

nanceres ...........……………...

1.802.531,00
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Capítol 4.- Transferèn-

Capítol 4.- Transferèn-

cies ...............…..……………..

21.092.656,20

cies ..................………………

5.994.549,01

Capítol 5.- Ingressos
patrimonials .......………………

397.600,00

Capítol 6.- Alienació

Capítol 6.- Inversions

d'Inversions reals .…….…….…

1.928.567,00

reals .................………………

Capítol 7.- Transferèn-

19.360.686,00

Capítol 7.- Transferèn-

cies de capital ……..……........

5.923.783,00

cies de capital .......…………..

Capítol 8.- Actius

3.623.429,00

Capítol 8.- Actius

financers ...…………...............

6.172,00

financers .............…………….

Capítol 9.- Passius

6.172,00

Capítol 9.- Passius

financers .........……..…….......

13.210.137,00

financers .............…………….

--------------------------T O T A L ........……………

5.413.256,00
---------------------------

83.619.430,20

T O T A L ........……………

83.619.430,20

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

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2006

ESTAT D'INGRESSOS
----------------------------------

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

PREV.INICIAL

AUGMENT

394.726,00

199.176,20

490.02 Subvenció Unió Europea (EQUAL)

DISMINUCIÓ

PREV.DEFINITIVA EXPLICACIÓ
593.902,20 Majors ingressos.

199.176,20

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2006

ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

313.1.489.20 Acció social-Benestar social.- Subvencions nominatives.
313.1.226.01 Acció social-Benestar social.- Atencions protocolàries.

CRÈD.ACTUAL
184.584,00
74.000,00

AUGMENT

BAIXA

74.000,00

CRÈD.DEFINITIU

CAUSES

258.584,00 Consignació insuficient
74.000,00

0,00 Consignació sobrant.
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413.4.489

Promoció de la salut.- Altres transferències

413.4.489.20 Promoció de la salut.- Subvencions nominatives.

80.000,00

44.000,00

36.000,00 Consignació sobrant.

8.000,00

19.000,00

27.000,00 Consignació insuficient

413.6.226

Programa de drogodependències.- Despeses diverses.

18.000,00

25.000,00

43.000,00 Consignació insuficient

322.7.226

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Despeses diverses.

28.700,00

17.124,32

45.824,32 Consignació insuficient

322.7.230

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Dietes.

3.690,00

904,46

4.594,46 Consignació insuficient

322.7.231

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Locomoció.

3.420,00

2.072,41

5.492,41 Consignació insuficient

322.7.454

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- A empreses públiques.

9.000,00

4.500,00

13.500,00 Consignació insuficient

322.7.462

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- A Ajuntaments.

201.120,00

159.575,01

360.695,01 Consignació insuficient

322.7.489

Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Altres transferències.

37.500,00

15.000,00

52.500,00 Consignació insuficient

317.176,20 118.000,00

El senyor Camprubí i Duocastella diu que es proposa fer algunes modificacions al
pressupost sense alterar el seu número total i per tal d'adaptar les partides a la realitat.
En aquest cas, es planteja fer aquesta modificació de crèdit perquè en el Projecte
Igualem s'han aconseguit més recursos dels previstos inicialment en el pressupost.
Aproximadament 200.000 € més dels que es van preveure en el pressupost. Per tant,
al rebre una quantitat de subvenció superior a la prevista, s'ha d'acceptar els majors
ingressos pel programa Igualem, referent a les polítiques actives d'ocupació.
En el dictamen també es planteja algunes modificacions de caràcter tècnic. Es tracta
dels recursos que s'han de destinar a Creu Roja, i que en part provenen del Pla de
Barris. Inicialment s'havia previst fer un tipus de contracte, però en aquest moment pel
tipus de serveis que s'ha de fer és millor plantejar-ho com un conveni. Per tant, en lloc
de ser una partida 226 ha de ser una 489.20. En definitiva, hi ha canvi de funció.
Així mateix hi ha un reforçament de partides sobre les polítiques de salut per reforçar
les subvencions nominatives pels convenis d'Alzheimer, per la Fundació Gol i Gorina i
l'Associació contra el càncer; i d'altres per reforçar les partides que fan referència al
projecte Mosaic. Al tractar-se de partides de sanitat, es compensen les unes amb les
altres.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4
GMERC i 2 GMICV-EA) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i , per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en els punts
7.1.3 i 7.1.4 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per
assentiment dels presents.

7.1.3

ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda i Promció
Econòmica, de 13 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
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"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la 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: BACALLA J. OMS SL representat/ada per OMS ESPINOSA JORDI
Expedient: ICB/2005000180 (COM/2005000390)
Descripció obres: Rehabilitar interior de local al C/. Joc de la Pilota, 20
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: SOUTHGATE GESTION Y DESARROLLO, SL representat/ada per
MELLADO CARRASCO JORGE HERNAN
Expedient: ICB/2005000181 (OMA/2005000103)
Descripció obres: Rehabilitació edifici plurifamiliar al Passatge Santa
Llúcianúm. 4/Travessia Drets, 22
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: COMUNITAT DE PROPIETARIS BAIXADA DE LA SEU, 6
representat/ada per SERRAT TATJEENRIC
Expedient: ICB/2005000138 (OBM/2005000198)
Descripció obres: Instal.lar un ascensor en edificia a la Baixada de la Seu, 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: CAIXA MANRESA IMMOBILIARIA SOCIAL, SL
per FORN BRUGUERA MAGI
Expedient: ICB/2005000164 (OBM/2005000235)
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Sobrerroca, 2

representat/ada
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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: FERNANDEZ AGUSTIN representat/ada per FERRADAS ROSSO
SEBASTIAN
Expedient: ICB/2005000171 (COM/2005000705)
Descripció obres: Reforma de 5 plantes a la Plaça Pedregar, 7
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: TORRAS VIGUÉ, CB representat/ada per TORRAS VIGUE
LOURDES
Expedient: ICB/2005000175 (OBM/2005000255)
Descripció obres: Reforma dels accessos i col.locació d'un ascensor a la
Planade l'Om, 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: CODINA CASALS AURORA
Expedient: ICB/2005000172 (OBM/2005000256)
Descripció obres: Rehabilitació d'un habitage edifici plurifamiliar entremitgeres
al Passatge Cova, 1-3r.
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: CASES I PISOS MERITAL, S. L. representat/ada per ROYUELA
SERRA GEMMA
Expedient: ICB/2006000001 (COM/2006000021)
Descripció obres: Condicionament interior de cuina i bany al C/. Sant
Bartumeu46-1r.
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: BELMONTE LOPEZ ANTONI representat/ada per VIVES JORBA
JOSEP MARIA
Expedient: ICB/2006000005 (COM/2006000036)
Descripció obres: Condicionament de cambra de bany dels habitatges 1er.2na.del C/. Vell de Santa Clara, 24
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: CLOSES NUÑEZ DAVID
Expedient: ICB/2006000009 (COM/2006000059)
Descripció obres: Condicionament dels interiors de l'habitatge al C/. AlfonsXII,
9-2n.-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: ROCA TORRADAS MARICEL
Expedient: ICB/2005000108 (OBM/2005000160)
Descripció obres: Pintar façana i col.locació de rètol al C/. Urgell, 16-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."

106

7.1.4

ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 50 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 13 de febrer de 2006, que transcrit diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la
immobles de la ciutat.

millora o rehabilitació de les façanes dels

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: RUBIRALTA RODRIGO JUAN
Expedient: ICB/2005000177 (COM/2005000518)
Descripció obres: Reparar façana al C/. Montealegre, 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: REIXACH SIQUES JAIME representat/ada per VALL FERRER
MARC
Expedient: ICB/2006000004 (COM/2006000042)
Descripció obres: Rehebilitar façana del C/. Sant Joan, 78
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: LA OLIVA DE SALLENT SA representat/ada per CLOTET
SANPERA ANTONIO
Expedient: ICB/2006000006 (COM/2006000049)
Descripció obres: Sanajament i pintat de façana al C/. Canonge Montanyà, 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."
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Com que no es produeix debats en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a
votació el dictàmens compresos en els punts 7.1.3 i 7.1.4 de l'ordre del dia i s'aproven
per 23 vots afirmatius i 2 abstencions del senyors Fontdevila i Javaloyes, 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, esdevenen acords
plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

8.

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN DEFENSA DE LA UNITAT
DE LA LLENGUA CATALANA.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal ERC, de 16 de febrer de
2006, que transcrita, diu el següent:
"El proppassat dia 9 de febrer es va aprovar la reforma de l’Estatut del País Valencià,
en la qual, de manera sorprenent, s’ha inclòs el terme “idioma valencià” per referir-se a
la variant de la llengua catalana que es parla al País Valencià.
ERC qualifica de gravíssim pas enrere incloure una denominació que alimenta les
tesis secessionistes de la ultradreta valenciana i espanyola, ja que els donarà més
suport simbòlic i més confirmació institucional.
A més, l’expressió “idioma valencià” entra en una oberta contradicció no sols amb la
ciència i amb els ens acadèmics, sinó també amb l’esperit de a jurisprudència del
Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia valencià.
Les reaccions de la societat civil dels Països Catalans han estat diverses i
majoritàriament contràries a una decisió que contravé el parer de totes les universitats
del país i d’arreu del món. Una de les més destacades ha estat la dels presidents de
les associacions Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Eliseu Climent, d'Òmnium
Cultural (OC), Jordi Porta, i de l'Obra Cultural Balear (OCB), Jaume Mateu, que
conformen la Federació Llull, que han expressat conjuntament el seu rebuig al nou
Estatut valencià, aprovat recentment al Congrés de Diputats, per referir-se a la llengua
com a "idioma valencià" o "llengua valenciana".
Tal com ja va fer l’Ajuntament de Manresa en el ple del 16 de setembre del 2004, en
què va aprovar per 22 vots afirmatius i 2 de negatius una proposició a favor de la unitat
de la llengua, cal que en aquesta ocasió les institucions polítiques del nostre país, pel
seu caràcter representatiu, expressin de manera clara el seu rebuig a una decisió que,
més que afavorir un reconeixement del valencià, persegueix afeblir la vitalitat de la
llengua catalana.
Per tot plegat, el grup municipal d’ERC proposa els següents
Acords:
1. Instar a tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya a
actuar perquè s'imposi la legalitat, la ciència i la racionalitat en benefici de la
llengua i de la cultura que uneix els països de parla catalana.

108

2. Instar als partits polítics catalans amb representació al Senat espanyol a
introduir en el text de l’Estatut d’Autonomia valencià, en el seu pas per la
Cambra Alta, esmenes que facin explicita la unitat de la llengua catalana.
3. Enviar còpia d’aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a tots els grups parlamentaris catalans amb representació al
Senat."

El senyor Fontdevila i Subirana diu que es tracta d'una proposició que la ciutat
presenta per desfer un embolic que tot sovint es torna a produir. Es tracta de la
identificació del valencià com a idioma i no tant com una variant lingüística, que ho és,
de la llengua catalana.
El passat dia 9 de febrer es va aprovar la reforma de l'Estatut del País Valencià i
sorprenentment es va aprovar en els termes d'idioma valencià. Sense entrar en el
tema dels estatuts, tan sols dir la sensació que això va suposar, per exemple, en el
País Valencià.
El senyor Fontdevila segueix dient que va tenir ocasió d'anar a Dénia el dia 11 de
febrer perquè un conjunt de ciutats dels països catalans commemoraven 300 anys de
l'entrada de les tropes de Felip V, i a Dénia, dos dies després, l'alcaldessa, la senyora
Francesca Viciano, socialista, va fer un discurs que tothom va respectar però que va
incomodar, ja que el dia 9 havia passat alguna cosa que només cal considerar,
d'entrada, com un profund error.
Darrera d'aquest error hi ha gent que creu que es pot esmenar, hi ha gent que fa
dècades que continua treballant, no només per la unitat de la llengua sinó perquè la
llengua sigui viva, funcioni i sigui d'ús social. La gent que darrera l'acció cultural del
País Valencià, com Eliseu Climent, la gent que darrera d'Òmnium Cultural com pot ser
Jordi Porta, o de l'Obra Cultural Balear com Jaume Mateu, expressen la necessitat
que s'esmeni i que fa pensar en una possibilitat de canvi.
Per tant, és possible que l'error en el tràmit del Congrés, s'esmeni en el seu pas pel
Senat. Per tant, seria un bon moment perquè tots aquells partits que hi tenen
representació reflexionessin sobre aquell pas, ja que aquest reconeixement d'idioma,
en el fons, està afavorint tesis de secessionisme lingüístic que tan de mal fan. Hi els
transmeto aquestes idees com a regidor d'Esquerra Republicana però també com a
professor de català.

El senyor Serra i Rovira diu que des del GMCiU es dóna el suport incondicional a la
proposició presentada per ERC ja que s'entén que el que va passar en el País
Valencià és fruit d'un insult polític al caràcter científic de la unitat del català, i es
lamenta una vegada més l'autorització política d'un tema tan sensible com és el de la
llengua, i esperonar al Senat i específicament als partits catalans que hi tenen
representació, perquè votin tots plegats i conjuntament i poder solucionar allò que no
ha estat possible ni en el País Valencià ni en el Congrés dels Diputats.
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El senyor Fontdevila i Subirana diu que ha plantejat la proposició en termes de
"poca agror", ja que tal com es va fer ara fa dos anys, estaria bé treure això, no
només per majoria, sinó sobretot pel conjunt de tot el ple de la corporació.
L'alcalde sotmet la proposició a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 8
GMCiU, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 2 vots negatius (GMPPC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura conjunta de les proposicions 8.2 i 8.3, així com de l'esmena
presentada pels grups municipals d'ERC, CiU, GMS, ICV-EA i PPC, la qual cosa és
acceptada per assentiment dels presents.
8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SUPORT I ADHESIÓ AL
PRONUNCIAMENT DE L'AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, CONTRARI A LA
POSSIBLE IMPLANTACIÓ D'UN AEROPORT AL SEU TERME MUNICIPAL.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal ERC, de 16 de febrer de
2006, que transcrita, diu el següent:
"L'Ajuntament de Manresa, mitjançant aquesta moció vol manifestar a l'opinió pública,
a l'Ajuntament de Fonollosa i a la Generalitat de Catalunya, quina és la seva posició en
relació amb la possible implantació d'un aeroport al Terme Municipal de Fonollosa.
EI motius d'aquesta posició són:
1. La preocupació per la possible ubicació d'un aeroport molt pròxim a les zones que
actualment ja estan habitades, i més concretament al nuclis de Fals i Canet de Fals,
dins del municipi de Fonollosa. L'impacte sobre aquests nuclis de població seria molt
gran, i en menor mesura també afectaria altres poblacions del Bages.
2. La tasca feta pels Ajuntaments, en compliment de la Llei d'Urbanisme, incentiva la
protecció, preservació i posada en valor del sòl no urbanitzable, per tal que no resulti
afectat per la implantació incorrecta d'activitats econòmiques, poblament i
infraestructures. EI lloc on es vol situar l'aeroport és un entorn rural, ben conservat, i
tant des del municipi de Fonollosa com des del conjunt del Bages hi ha la voluntat que
es mantingui aquesta condició..
3. EI Pla d'Aeroports de Catalunya en la seva diagnosi, proposa un aeroport
"complementari metropolità de Sabadell i Barcelona" i no en cita una ubicació
concreta.
4. L'aeroport que es vol construir estaria dedicat sobretot a vols corporatius. Petits
reactors de grans empreses. No el considerem un aeroport útil per la població del
Bages, ni per l'activitat econòmica, ja que generaria pocs llocs de treball i poc valor
afegit.
5. Creiem que cal un debat obert, transparent, i que compti amb la participació de tots
els agents, administracions, i societat civil a nivell de Catalunya, i en concret, del
Bages, per definir quins han de ser els criteris per a la implantació d'aquest tipus
d'infraestructures, per tal que la decisió sobre les zones aptes i la ubicació precisa
obeeixin a criteris objectius. Creiem que primer cal definir els criteris, i després cercar
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les ubicacions que els compleixin.
Per això proposem l'adopció del següent acord:
MANIFESTAR EL NOSTRE SUPORT I ADHESiÓ A LA POSICiÓ PRESA PER
L'AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, PER LA QUAL ES MOSTRA CONTRARI A LA
POSSIBLE IMPLANTACiÓ D'UN AEROPORT AL SEU TERME MUNICIPAL
Es farà arribar còpia d'aquesta moció a l'Ajuntament de Fonollosa i al Govern de la
Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques."

8.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AMB LA
POSSIBLE IMPLANTACIÓ D'UN AEROPORT AL TERME MUNICIPAL DE
FONOLLOSA.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 16 de febrer de
2006, que transcrita, diu el següent:
"ATÈS QUE,
La llei 19/2000, de 29 de desembre, d'aeroports de Catalunya configura el Pla
d'aeroports de Catalunya com un instrument d'ordenació del sector aeroportuari català
dins el marc de les directrius de l'ordenació territorial i que té per objecte la
determinació de les grans línies de planificació, ordenació, promoció i
desenvolupament del sector aeroportuari i la previsió dels emplaçaments dels
aeroports i els aeròdroms, amb subjecció als principis de sostenibilitat i de respecte del
medi ambient. Per assolir aquests objectius, el Pla defineix les necessitats de cada
àmbit territorial, estableix les dotacions i la tipologia d'equipaments que han de
permetre la satisfacció de la demanda detectada i prevista i determina les actuacions a
emprendre amb inclusió de les previsions econòmiques corresponents.
La Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, en data 15
de juliol de 2002, va aprovar inicialment el projecte de Pla d'Aeroports de Catalunya, i
en conseqüència el va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies hàbils
per tal que tothom pogués formular-hi les al·legacions pertinents. El Pla és aprovat en
sessió de Govern de la Generalitat, en data 26 d'agost de 2003, i té rang de Pla
Territorial Sectorial, segons la Llei d'Aeroports.
L'empresa Pública de ta Generalitat de Catalunya, GISA, va obrir concurs públic per
encarrega " l'Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi de l'anàlisi de la
compatibilitat de l'espai aeri i disseny preliminar de procediments al futur aeroport
complementari". EI present concurs determinava la ubicació dels treballs en una
coordenada situada dins el Terme Municipal de Fonollosa.
Fins aquell moment, l'Ajuntament de Fonollosa, com a Administració més propera al
territori i als seus habitants, no va ésser informat, ni de forma oficial ni oficiosa, de la
possibilitat d'implantació d'un aeroport al seu Terme Municipal.
En els darrers mesos, des de l'Ajuntament de Fonollosa, s'estan efectuat trobades
oficials amb l'Honorable Conseller de política Territorial i Obres Públiques i el Director
General de Ports i Transports; en les quals se'ns ha dit que la decisió de la ubicació
està pendent d'un informe d'Aviació Civil. Igualment s'ha fet una petició, sol·licitant tots
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els informes relacionats amb aquest tema.
MANIFESTEM,
1. La nostra preocupació per la possible ubicació d'un aeroport pròxim a les zones
que actualment ja estan habitades.
2. Som partidaris d'un model de desenvolupament basat en la sostenibilitat. l en
aquest moment, entenem que un aeroport no s'hi ajusta.
3. La tasca feta pels Ajuntaments, en compliment de la Llei d'Urbanisme, incentiva la
protecció, preservació i posada en valor del sòl no urbanitzable, per tal que no resulti
afectat per la implantació irracional d'activitats econòmiques, poblament i.
infraestructures. En aquest sentit cal un reconeixement a la tasca feta que, en cap cas
ha de ser la instal·lació de grans infraestructures no desitjades pel territori.
4. EI Pla d'Aeroports de Catalunya en la seva diagnosi, proposa un aeroport
"complementari metropolità de Sabadell i Barcelona" i no en cita una ubicació
concreta,
5. Creiem que cal un debat obert, transparent i que compti amb la participació de tots
els agents, administracions i societat civil a nivell de Catalunya i, en concret, del
Bages, per definir quins han de ser criteris per a la implantació d'aquest tipus
d'infraestructures, per tal que la decisió sobre les zones aptes i la ubicació precisa
obeeixin a criteris objectius. Creiem que primer cal definir els criteris, i després cercar
les ubicacions que els compleixin.
Per tot això el ple de l'Ajuntament de Manresa acorda:
Manifestar el suport i adhesió a la moció presentada per l'Ajuntament de Fonollosa,
per la qual es mostra contrari a la possible implantació d'un aeroport al seu terme
municipal
Es farà arribar còpia d'aquesta moció a l'Ajuntament de Fonollosa i al Govern de la
Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques"
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada per tots els grups
municipals que, transcrita, diu el següent:

" L'Ajuntament de Manresa, mitjançant aquesta moció vol manifestar a l'opinió
pública, a l'Ajuntament de Fonollosa i a la Generalitat de Catalunya, quina és la
seva posició en relació amb la possible implantació d'un aeroport al Terme
Municipal de Fonollosa.
EI motius d'aquesta posició són:
1. La preocupació per la possible ubicació d'un aeroport molt pròxim a les
zones que actualment ja estan habitades, i més concretament al nuclis de Fals i
Canet de Fals, dins del municipi de Fonollosa. L'impacte sobre aquests nuclis
de població seria molt gran, i en menor mesura també afectaria altres
poblacions del Bages.
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2. La tasca feta pels Ajuntaments, en compliment de la Llei d'Urbanisme,
incentiva la protecció, preservació i posada en valor del sòl no urbanitzable, per
tal que no resulti afectat per la implantació incorrecta d'activitats econòmiques,
poblament i infraestructures. EI lloc on es vol situar l'aeroport és un entorn rural,
ben conservat, i tant des del municipi de Fonollosa com des del conjunt el
Bages hi ha la voluntat de que es mantingui aquesta condició.
3. EI Pla d'Aeroports de Catalunya en la seva diagnosi, proposa un aeroport
"complementari metropolità de Sabadell i Barcelona" i no en cita una ubicació
concreta.
4. L'aeroport que es vol construir estaria dedicat sobretot a vols corporatius.
Petits reactors de grans empreses. No el considerem un aeroport útil per la
població del Bages, ni per l'activitat econòmica, ja que generaria pocs llocs de
treball i poc valor afegit.
5. Creiem que cal un debat obert, transparent, i que compti amb la participació
de tots els agents, administracions, i societat civil a nivell de Catalunya, i en
concret, del Bages, per definir quins han de ser els criteris per a la implantació
d'aquest tipus d'infraestructures, per tal que la decisió sobre les zones aptes i la
ubicació precisa obeeixin a criteris objectius. Creiem que primer cal definir els
criteris, i després cercar les ubicacions que els compleixin.
Per això proposem l'adopció dels següents acords:
1- Manifestar el nostre suport i adhesió a la posició presa per l'Ajuntament de
Fonollosa, per la qual es mostra contrari a la possible implantació a un aeroport
al seu terme municipal.
2- Fer arribar còpia d'aquesta moció a l'Ajuntament de Fonollosa, i al Govern de
la Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques."
El senyor Vives i Portell diu que abans el senyor Fontdevila, dissortadament sense
èxit, demanava si es podia tenir la unanimitat en un aspecte important. En aquest cas,
el que és important, és que ja s'ha arribat a la unanimitat abans d'entrar en el debat de
la qüestió, i això és digne de subratllar en aquests moments perquè la qüestió de la
construcció d'un possible aeroport al terme municipal de Fonollosa és un tema molt
important, i és un tema que aixeca tota mena de recels.
El GMCiU vol posar de manifest una vegada més que sempre s'acaba pecant per
problemes de fons, però també per problemes de forma. La qüestió de l'aeroport de
Fonollosa és una qüestió que, des d'un punt de vista formal, podria no generar un
recel si es fessin les coses com s'han de fer. És a dir, que quan s'està parlant d'una
infraestructura com un aeroport, la qual pot tenir un impacte molt important en un
territori com és la comarca del Bages, el més normal del món seria, que si
l'administració autonòmica té la intenció de desenvolupar un pla determinat pel país,
seria bo que ho comuniqués al Consell Comarcal, al municipi directament afectat i
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finalment als municipis que estiguin a l'àrea d'influència, ja que quan es parla d'un
aeroport no es parla de la zona on físicament s'ubica unes instal·lacions, uns
equipaments, sinó que es parla d'uns recorreguts que han de fer els avions, i per tant,
també d'unes repercussions que pot tenir en la qualitat de vida dels ciutadans d'altres
indrets de la comarca. Si es parla de situar l'aeroport a Fonollosa en podrien resultar
afectats municipis com Sant Joan, com Manresa i com Sant Fruitós.
S'entén que formalment les coses no s'han fet com s'havien de fer. Per tant, d'entrada
genera un recel perquè de cop i volta un alcalde, un consell comarcal, els ciutadans en
general coneixen la noticia de la intenció que té el govern de fer un aeroport, tard,
malament i pel canal que no és l'adequat. I quan un canal no és l'adequat normalment
tampoc és té tota la informació. És en aquest instant quan arriben els primers recels, a
banda dels que genera un equipament d'aquestes característiques amb l'impacte que
això pot tenir al territori i a la qualitat de vida dels ciutadans del territori.
Per tant, es una qüestió que es posa sobre la taula, no amb la voluntat de ser
perseverants amb la mateixa crítica sinó amb la voluntat de tornar a reflexionar sobre
això i a tornar a reclamar que el territori, que la comarca del Bages, que els
responsables polítics de la comarca del Bages, que els Ajuntaments de la comarca del
Bages, mereixen un altre tracte des d'aquest punt de vista, i això és el que reclama el
GMCiU, i ho reclama en aquest ple municipal.
Així mateix, hi ha una qüestió de fons, que evidentment aquesta és la que més
preocupa. La qüestió de fons és el propi aeroport. En aquest sentit el contingut de les
propostes, en plural, són clares; i al final, la que han consensuat tots els grups polítics
també és molt clara i posa l'accent en la necessitat de tenir accés a la informació més
o menys fragmentada en relació al que pot donar de sí aquest aeroport.
El GMCiU posa l'accent en avantatges i inconvenients, posa l'accent en la fiabilitat de
l'estudi, posa l'accent en l'impacte que pot tenir això en el medi ambient, posa l'accent
en tot allò que es pot destruir i posa l'accent en la influència negativa que pot arribar a
tenir o en els perjudicis que pot arribar a causar, no només en el territori sinó
lògicament en les persones que hi viuen.
S'està parlant d'un aeroport gran, d'un aeroport que es dubte que pugui aportar algun
benefici a la comarca i que es planteja un aeroport amb algunes errades que d'entrada
estranyen una mica; per exemple, es parla d'una pista d'1 a 2 quilòmetres de llarg, i si
hom agafa l'escalímetre i el posa sobre el plànol en resulta una pista de més de 3
quilòmetres. També es parla d'una afectació que és molt important, aproximadament
unes 360 hectàrees. Aquesta afectació és una primera fase de l'aeroport. I si
s'examinen el recorregut que farien els avions per prendre terra, s'observa que en
alguns casos estarien passant a 400 metres d'alçada d'una zona com és Pineda de
Bages; o fins i tot, alguns recorreguts afectarien d'una manera molt clara a la gent que
viu a Sant Joan de Vilatorrada.
Les persones que han redactat aquest estudi s'han hagut de donar compte de tot el
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que aquí es planteja, o potser són errors materials; però si són errors materials també
parlen d'un estudi que no ha acabat d'estar treballat. D'altra banda, tampoc no es
coneix quina connectivitat tindria l'aeroport amb el territori, i si es fa un aeroport
d'aquestes característiques es necessita unes vies de comunicació, i fins i tot s'hauria
de parlar de ferrocarril. Un aeroport que està destinat, pel que sembla, a descarregar
una part molt important d'allò que hauria d'assumir l'aeroport del Prat i no pot assumir,
necessita dotar-se d'uns serveis que són els mateixos que té l'aeroport del Prat. Per
tant, s'està parlant d'un projecte d'una dimensió molt important.
En els acords de la proposta, cap dels grups polítics, parla d'un "no" rotund a
qualsevol aeroport a la comarca. S'està dient "no" a aquest aeroport, en aquest indret
de la comarca. La distinció és important ja que al final, aquest territori, la comarca del
Bages, no està tancada a parlar de les coses, però amb un plantejament diferent, amb
una altre mena d'estudi, amb un treball previ, i segurament amb un diàleg previ. Si
finalment, tal com enunciava el Govern de la Generalitat a través d'algun dels seus
portaveus, resulta que es diu que l'any 2008, agradi o no, tocarà un aeroport, seria bo,
que formalment en parlés amb els agents implicats, ara que tots els implicats han dit
que no a un aeroport en aquest indret, i a partir d'aquí veure si a la comarca hi cap o
no un altre aeroport i què s'ha de fer perquè tingui qualitat, perquè afecti mínimament
al territori, perquè l'afecti amb positiu i perquè al final sigui una font de riquesa per la
comarca.
Així és com ho veu el GMCiU i per aquest motiu es va formular aquesta moció i es va
plantejar, no tant com una moció pròpia, sinó com una moció de suport al que ja va
aprovar l'Ajuntament de Fonollosa, ja que era l'Ajuntament que estava directament
afectat. Era l'Ajuntament que veia afectat el seu terme municipal, i per tant, des
d'aquest punt de vista semblava que era més lògic donar suport a les tesis d'un
Ajuntament que ha estudiat molt aquest tema en la mesura que rep l'impacte d'un
equipament d'aquestes característiques.
En conclusió, el que es faria seria retirar la moció presentada per CiU i donar suport a
la moció que han signat tots els grups, en la mesura que en els considerants tots hi
estan d'acord i que, al final, l'acord important és el de donar suport a l'Ajuntament de
Fonollosa en la defensa del que consideren la defensa del territori, i la defensa d'una
forma de fer i d'un fons de la qüestió que es considera lògic i adequat als interessos
legítims dels habitants del terme municipal de Fonollosa i als de tota la comarca.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que també va presentar una moció i que accepta
que sigui esmenada a favor de la signatura conjunta en el benentès que arribar a
proposicions en clau d'unanimitat és el resultat de molts matisos que cadascun dels
grups tindria ganes de posar-hi, però que al darrera hi bateguen algunes idees
compartides.
També manifesta que des d'ERC s'està convençut que el país necessita tota mena de
serveis. Necessita hospitals i escoles, també necessita una xarxa de comunicacions o
aeroports o presons. Però el que preocupa és que alguns d'aquests equipaments
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tenen un gran impacte. I quan es parla d'un aeroport s'està parlant d'un equipament
amb molt d'impacte sobre el territori, però també sobre l'economia, sobre la circulació,
etc., que no es poden bandejar fàcilment.
El senyor Fontdevila segueix dient que va tenir coneixement del projecte per mitjà d'un
regidor del municipi de Fonollosa. Un regidor d'ERC que evidentment no veia gens clar
que allà hi pogués haver un aeroport, però sobretot que mantenia una primera queixa,
que en aquests projectes hi pesarà sempre, a saber: un defecte formal. Fonollosa és
un municipi petit però no significa que no hagi de tenir tota la informació ja que sense
informació es desperten grans temors i els temors han nascut de costat amb aquesta
proposta d'aeroport a Fonollosa.
Més enllà de recollir aquella queixa que en la seva proposició Fonollosa va demanar
que fessin tots els municipis, queda per fer l'anàlisi més freda de dir: es pot o aniria bé
un aeroport a Fonollosa?. En l'assemblea d'ERC, en el més de desembre, el senyor
Fontdevila diu que va haver de fer un paper una mica lleig dient que no es podia votar
que no i marxar cap a casa, sinó que calia estudiar la proposta.
La resposta que es va deduir, passades les festes, a partir de la informació de què es
disposava, va ser que no és viable un aeroport en aquella zona. No funciona ni per les
mides ni pel projecte que hi batega a darrera, bé perquè sigui un aeroport destinat a
vols corporatius i, per tant, els beneficis que atorga comarcalment són molt pobres, bé
perquè probablement sinó s'està del tot segur de la possible ubicació, un aeroport
sabem quan arriba però no sabem quan se n'anirà, i per tant, val més que es disposi
d'un projecte molt més segur, molt més clar, encara que sigui molt més ambiciós,
encara que sigui molt més compartit al que en aquests moments es té sobre la taula.
Sobre l'impacte del projecte, des d'ERC no es defensa el no a tot. Probablement
s'hauria de canviar de paradigma. No es parla de l'aeroport del Bages, sinó que s'està
parlant de si el país realment en el seu pla d'aeroports de Catalunya necessita un
aeroport a la Catalunya central. Aquest és un altre tema i probablement en el futur se
n'haurà de continuar parlant.
El senyor Xavier Rubio diu que la posició d'Iniciativa per Catalunya és que sempre
vol formar part de la solució dels problemes, no ser part dels problemes.
Davant d'una proposta d'aquest tipus s'ha d'anar a veure què es proposa. Es proposa
una infraestructura de mobilitat. I per donar resposta a la pregunta de si aquesta
infraestructura de mobilitat és necessària o no en el territori, s'ha de construir una
resposta. En aquest sentit, s'ha de fer la diagnosi de si el Bages i la Catalunya central
té cobertes les necessitats d'interconnexió aèria. És a dir, si el Bages i la Catalunya
central té cobertes les necessitats de connexió aèries amb Espanya i amb Europa. La
resposta és que aquestes necessitats no s'han de cobrir des del propi territori. En
aquest aspecte s'ha arribat tard. La Catalunya central podria tenir aquesta necessitat,
però en el país s'ha planificat que els aeroports de nivell 1 i de nivell 2, que són els
aeroports comercials, que són els que permeten i li permetrien a aquest territori una
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infrastructura de mobilitat que signifiqués cobrir dèficits d'aquest territori i aportés
factors de competitivitat, no s'han considerat fins ara. S'ha arribat tard perquè la
planificació ha fet que Catalunya tingui el gran aeroport que és el Prat, tingui el de
Girona, el de Reus, i es prefiguri com el tercer aeroport que permeti la connexió amb
l'Estat i amb Europa el del Alguaire a Lleida. Per tant, des del posicionament polític
d'ICV amb la moció que es presenta avui s'està dient que la proposta es retiri, que no
es faci una proposta d'aeroport corporatiu a Fonollosa, però el GMICV està dient
també que a Catalunya ja no li cal un aeroport d'una dimensió important, i el que
s'hauria de fer és assegurar les necessitats de mobilitat del Bages i de la Catalunya
central, assegurar una bona connexió, per mitjà del transport col·lectiu amb els
aeroports de referència que articulen el país. És a dir, que s'ha de millorar la connexió
amb el Prat i s'ha de possibilitar, perquè ara no és possible, la connexió amb transport
col·lectiu amb l'aeroport de Girona i, en el futur, amb l'aeroport de Lleida. No fa falta
tenir una connexió o transport col·lectiu amb l'aeroport de Reus ja que amb el de
Girona i amb de Lleida s'estarà ben cobert.
No obstant això, el territori té d'altres necessitats de mobilitat, i més importants que no
pas plantejar-se si cal acollir un aeroport, sigui corporatiu o sigui de la dimensió dels
que s'han anomenat. El territori té d'altres necessitats i per això és necessari articular
el debat i prioritzar el que necessita.
Així mateix, també s'ha fet tard en la implantació del sector aeronàutic com a sector
substitutiu de la indústria del metall. En el nostre cas, com en el cas de molts altres
territoris, el motor de desenvolupament. Si el motor de desenvolupament ha estat el
sector metal·lúrgic relacionat amb la indústria de l'automòbil, la indústria aeronàutica
es consolida i emergeix coma a sector substitutiu de l'esmentada indústria
metal·lúrgica clàssica. S'ha arribat tard i ha estat en d'altres espais de Catalunya on
s'ha impulsat i consolidat l'explotació d'aquesta emergent i potencial indústria. Entorn
de l'aeroport del Prat s'està consolidant una xarxa d'agents privats i públics que
pretenen impulsar el sector aeronàutic com a sector substitutiu i com a nou sector
productiu i sector de llançament.
Per tant, per la qüestió de mobilitat, que cal anar a buscar d'altres prioritats de mobilitat
i per la qüestió del que podria suposar de dinamització dels sectors productius del
territori, no tan sols s'està disposat a dir a la Secretaria de Mobilitat que la proposta
d'aeroport no es útil per al territori ni per Catalunya sinó que també s'estaria amb
disposició de dir que les prioritats aeroportuàries de Catalunya pels anys 2007- 2010
no passen pel Bages i en conclusió cal buscar d'altres propostes de mobilitat i d'altres
infraestructures.
En conclusió, des d'ICV-EA, s'aposta per un altre tipus de mobilitat ja que són d'altres
les prioritats que té el territori i per tant, en aquest sentit, deixar clar aquest
posicionament.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que el GMS corrobora i dóna suport a les diferents
intervencions que han tingut lloc. Per tant, per economia del debat i per no ser
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redundant, simplement expressa l'adhesió a la moció i recalca i manifesta que la
infraestructura aeroportuària planteja una sèrie d'interrogants i de dubtes, tant de
procediment com de tipologia, viabilitat, ús i necessitat de l'aeroport, i en definitiva una
manca d'elements de judici i/o d'informació, que obliguen a ser en aquest moment
contraris a la ubicació i tipologia d'aeroport que es proposen, amb el benentès, com ha
dit el senyor Vives, que es fa referència a una ubicació molt concreta. Des del GMS es
vol expressar que l'Ajuntament de Manresa ha demostrat una voluntat de diàleg amb
qualsevol tipus d'administració en relació a projectes de futur, i per tant, la posició
adoptada no invalida que la Generalitat pugui presentar aquesta o d'altres
infraestructures a la comarca del Bages, però que per raons conceptuals o de
procediment i sobretot per una manca d'informació avui en dia, es fa més que
ostensible que es voti favorablement la moció.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC s'adhereix a la proposta presentada
sobretot perquè la Generalitat hauria de fer el Pla d'Aeroports de Catalunya d'una
manera ferma i decidida i saber què és el que vol fer i vol deixar de fer abans de
repartir aeroports per tot el territori.
El GMPPC diu que d'entrada no s'ha de respondre amb un "no" a un aeroport al Bages
però, de la mateixa manera, no s'observa quina viabilitat ha de tenir una aeroport en
aquesta comarca ja que hi ha altres entorns amb unes mínimes infraestructures que
possiblement poden créixer més adequadament i que ja donarien servei a la Catalunya
central.
Així mateix es demanaria al Govern de la Generalitat que abans de solucionar els
problemes de mobilitat aèria, el que fa falta és poder moure's amb tren. Per tant, es
demanaria al Govern de la Generalitat que solucioni definitivament les connexions
terrestres abans d'intentar solucionar les aèries.
Tal com s'ha dit anteriorment, la proposició presentada pel GMCiU ha estat retirada pel
mateix grup proponent, i la proposició 8.2, presentada pel GMERC, no se sotmet a
votació, ja que decau a l'haver-se presentat una esmena.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena presentada per tots els grups municipals i s'aprova
per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AL RETARD
PRODUÏT EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL TORRENT DE SANT
IGNASI.

Aquest tema ja ha estat debatut després de les qüestions prèvies, concretament
després del punt 2.18 de l'ordre del dia.
8.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EA EN RELACIÓ A LA
CONSTITUCIÓ D'UNA TAULA INTERADMINISTRATIVA SOBRE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE AL BAGES.
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El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal ICV-EA, de 15 de febrer
de 2006, que transcrita, diu el següent:
"Atès que la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya planteja crear un
ens de gestió del transport al Bages en un horitzó encara per determinar, però es
manifesta la necessitat de millora de la mobilitat intermunicipal al Pla de Bages .
Atès que durant aquest any es debatrà les Directrius Nacionals de Mobilitat, el Pla
d’Infraestructures de Transport de Catalunya, el Pla Director Urbanístic del Pla de
Bages i el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals i, per tant, les seves
propostes d’infraestructures de mobilitat al Bages.
Atès que al territori existeixen per resoldre, entre d’altres, les propostes de:
• desdoblament de l’Eix del Llobregat entre el Guix de Manresa i el túnel de
Bugunyà a Castellbell i el Vilar;
• el traçat, pel terme de Manresa, de l’Eix Diagonal fins connectar amb l’Eix
Transversal;
• l’alliberament o reducció del peatge de Sant Vicenç de Castellet de l’Autopista
Terrassa-Manresa;
• l’ús de viatgers de les línies de Súria i Sallent de Ferrocarrils de la Generalitat
• un aeroport al municipi de Fonollosa
Atès que, les directrius ambientals per la planificació i gestió territorial, comporten la
minimització dels impactes ambientals de les activitats i de les infraestructures, en la
recerca dels emplaçaments adequats d’aquestes que no afectin la seguretat ni a la
salut.
Atès que el nou planejament territorial i econòmic hauria de dissenyar unes
infraestructures de mobilitat que siguin factor de competitivitat i minimitzin la
fragmentació i l’impacte ambiental en el territori, que possibilitin la connectivitat
ecològica entre espais lliures, que prioritzin els assentaments humans i d’activitat de
forma compacta i en polaritats (defugint la dispersió); i això, fonamentalment, significa
potenciar el transport col·lectiu, i en especial, el ferroviari.
El Grup Municipal d’ICV-EA proposa, al Ple de l’Ajuntament de Manresa, l’adopció dels
següents acords:
1. Proposar, a la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat, la creació durant el primer
semestre de 2006 d’una Taula Interadministrativa per la Mobilitat del Bages que:
- estigui formada per la Generalitat de Catalunya (Subdelegació del Govern,
Secretaria de Mobilitat i la Direcció General de Carreteres quan s’escaigui),
el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa;
- prefiguri i tingui vigència fins la creació de l’ens de gestió del transport al
Bages;
- debati, concerti i recerqui acords sobre aquelles propostes de mobilitat i
infraestructures vigents i futures derivades de la planificació territorial.
2. Comunicar aquests acords a la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat de la
Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Bages i a la Subdelegació del
Govern."
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La senyora Sensat i Borràs diu que la moció que es presenta lliga amb les
argumentacions que els diferents representants han expressat en el tema de
l'aeroport.
Tot i que es diu moltes vegades que els polítics tendeixen a parlar de coses que no
interessen a la ciutadania, avui es pot dir que en el ple es tracta de temes que
preocupen als ciutadans de Manresa.
La raó que motiva la proposició presentada és intentar solucionar les possibles
contradiccions que puguin sorgir, en la mesura que des del Govern de la Generalitat
de Catalunya s'ha iniciat un procés de planificació del conjunt del territori, planificació
en infraestructures, en equipaments, d'espais, etc., i en la mesura que s'està generant
un procés de molta reflexió i molta proposta.
Així mateix, actualment no s'ha creat encara la Taula de Mobilitat, que per aquest
territori seria essencial, i mentre no es constitueixi aquest ens formalment, s'entén que
no es pot treballar i tractar tots els temes referits a la mobilitat que la ciutat i la comarca
tenen plantejats, sense que hi hagi algun ens que reuneixi totes les parts implicades
per tal d'intentar donar sortida a aspectes com informació, comunicació, transparència
i maneres d'intentar evitar tensions en l'àmbit de la mobilitat.
Per tant, la proposta és un instrument, és un espai on posar en comú quines són les
propostes que es fan des del Govern, quines són les propostes que es fan des del
territori i també és un espai on contrastar la informació.
Actualment existeix: el Pla d'Infraestructures i Transports, el Pla Territorial Parcial de
les comarques centrals i no es disposa encara del Pla - Director Urbanístic del Pla de
Bages.
En el marc d'aquest conjunt d'instruments urbanístics i en el marc d'aquest procés de
generació de propostes es planteja crear la Taula Interadministrativa sobre la Mobilitat
Sostenible, en la qual hi hagi representació de la Generalitat de Catalunya, la
subdelegació del Govern, la Secretaria de mobilitat, la Direcció General de Carreteres,
el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa.
Tenint en compte la pluralitat i diversitat política dels diferents membres de la Taula, es
proposa crear aquest ens que faci possible el debat sobre les polítiques de mobilitat
que el territori necessita.
Tot i que és difícil de fer funcionar un ens d'aquesta naturalesa, l'experiència demostra
que el territori afectat tindrà més dificultats per poder plantejar les seves propostes i
fer-les valer davant del Govern que si no es disposa d'un òrgan amb aquest objectiu.
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En definitiva, es posa de manifest que el territori té necessitats de millora en la
mobilitat i que el Govern de la Generalitat té propostes. Així mateix, es constata que
les opcions que defensen les diferents parts no sempre coincideixen i fins i tot en
algunes ocasions entren en contradicció. Precisament per aquests motius es demana i
proposa la creació de la Taula esmentada, que permeti arribar a acords i prioritzar
aquelles opcions considerades estratègiques.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que sí que és cert que tant en el Consell Comarcal
com en l'Ajuntament de Manresa hi ha prou diversitat perquè tothom es pugui sentir
representat, però voldria que quedés clar que els grups municipals de l'Ajuntament de
Manresa i concretament el seu, el GMPPC, formarien part de la Taula. Així mateix,
des del GMPPC es considera que la societat civil hauria d'estar-hi present. Per
exemple, el Consorci Viari de la Catalunya Central ha estat portant a terme una feina
de reclamació de millores en la xarxa viària de carreteres i de ferrocarrils, i en
conseqüència, s'hauria d'incorporar com a membre de la Taula que es proposa crear.
La senyora Sensat i Borràs diu que no s'ha fet referència a la societat civil perquè es
considerava una mica un eufemisme, en el sentit de dir que se'ls escoltarà però no és
diu qui. Així mateix, es tenia el temor d'excloure algun col·lectiu per raó de
desconeixement de la seva existència.
Així mateix, la intenció de la proposta era que en la mesura que hi hagués reunions
de cadascun dels temes en concret, s'establís un espai de comunicació amb els
col·lectius directament afectats. No obstant això, es pot incloure el Consorci Viari en el
primer punt de la proposta i s'hi afegiria "o aquells col·lectius que puguin aparèixer, si
s'escau" i es garanteix que ningú quedi exclòs.
Sobre la presència del GMPPC en l'ens que és proposa crear, es proposa a l'alcalde
que es comprometi a fer una reunió de tots els grups municipals i es pacti quina haurà
de ser la representació de l'Ajuntament en l'ens que es proposa crear si li sembla
adient.
L'alcalde diu que es podrien fer dues coses. Una, l'expressió de voluntat a través de la
intervenció de la senyora Sensat i es podria incorporar el Consorci Viari. És a dir, que
dins el primer punt quan es diu "estigui formada per la Generalitat de Catalunya,
Subdelegació del Govern, Secretaria de Mobilitat i Direcció General de Carreteres,
quan s'escaigui, el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa i el
Consorci Viari de la Catalunya Central". És a dir, per no modificar la proposta i que la
representació una vegada funcioni sigui el màxim plural possible.
L'alcalde sotmet la proposició a votació, amb la incorporació de l'esmena "in voce", en
el sentit d'afegir el Consorci Viari de la Catalunya Central com a integrant de la Taula
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de Mobilitat, i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents. Per tant, es declara
acordat:
1. Proposar a la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat, la creació durant el primer
semestre de 2006 d’una Taula Interadministrativa per la Mobilitat del Bages que:
- estigui formada per la Generalitat de Catalunya (Subdelegació del Govern,
Secretaria de Mobilitat i la Direcció General de Carreteres quan s’escaigui),
el Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa i el Consorci Viari
de la Catalunya Central.
- prefiguri i tingui vigència fins la creació de l’ens de gestió del transport al
Bages;
- debati, concerti i recerqui acords sobre aquelles propostes de mobilitat i
infraestructures vigents i futures derivades de la planificació territorial.
2. Comunicar aquests acords a la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat de la
Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Bages i a la Subdelegació del
Govern."
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se'n presenten
10.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA REFERENT A LES OBRES DEL CARRER SANT JOAN
D'EN COLL.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 17 de febrer
de 2006 que, transcrita, diu el següent:
"Arran dels retards, per diverses causes, que s'han produït a l'obra del Torrent de Sant
Ignasi al carrer de Sant Joan d'en Coll, es va fer pública la xifra de 120.000,00 euros
que serviria per rescabalar i satisfer els danys i prejudicis produïts al comerç i als veïns
del carrer.
Ja sia que aquesta xifra en cap moment s'ha desmentit i que en mes d'una ocasió s'ha
fet palès com un dels extrems dels acords arribats en agradaria que tinguessin a bé
d'explicar i detallar en què, quins i com es procedirà a repartir aquesta quantitat de
diners.
D'altra banda i arran de les obres efectuades hi ha hagut una sèrie d desperfectes en
habitatges. Quan i com es procedirà a dur a terme les reparacions d'aquests
habitatges i qui es farà càrrec dels costos econòmics què representen."
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El senyor Camprubí i Duocastella diu que els 120.000 € es composen, per una banda,
per la línia de subvencions al sector comercial (45.000 €), i la resta (83.819 €)
correspondrien a tributs. Per tant, el total és de 128.819 €. Aquest és el total, no obstant
això, algunes dades estan agafades del padró del 2005, i per tant, pot haver-hi algun
desajust en el número. Aquestes són les quanties màximes al voltant de les quals es fa el
plantejament.

10.2

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA REFERENT A LA CONSTRUCCIÓ DEL BLOC DE PISOS
TUTELATS A LA PLAÇA DE LA DEMOCRÀCIA AL BARRI DE LA MIÓN.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 17 de febrer
de 2006 que, transcrita, diu el següent:
"Fa dos anys i mig que es va acabar la construcció dels bloc de pisos tutelats a la
Plaça de la Democràcia al Barri de la Mión. Desprès de tants mesos encara no s'ha
inaugurat, i no ens referim a la tallada de cinta i foto, sinó altrament a la utilització de
l'espai pel qual va ser reivindicat, projectat i construït.
En tot aquests mesos solament hi ha hagut oportunitat de obrir l'oficina de Benestar i
Família, això sí el passat dia 6 de febrer.
Malgrat no sigui competència d'aquest Ajuntament el fet de donar viabilitat a aquests
projecte de pisos tutelats i de fer que funcioni, en agradaria si ens poden arribar a
explicar quins sons els motius pels quals, després de dos anys i mig, encara no estigui
en funcionament aquest equipament.
Així mateix voldríem poder esbrinar quines han estat les gestions efectuades per
aquesta administració per a poder tenir en funcionament aquest espai, i si ens poden
dir quan entrarà en funcionament el mateix."
La senyora Guillaumet i Cornet diu que el maig-juny del 2003 es va acabar l'obra, el
desembre del 2003 hi ha un nou Govern a la Generalitat de Catalunya, es prorroguen
els pressupostos de l'any 2004 i, en conseqüència, es comunica al consistori que
durant l'any 2004 no es podrà posar en funcionament l'equipament perquè no està
previst que entri a funcionar en els pressupostos prorrogats. Durant l'any 2005
s'aproven els pressupostos del 2005, es comencen els processos administratius per
les convocatòries per comprar el mobiliari dels dos equipaments dels pisos tutelats i el
Casal Cívic, i finalment, a la tardor, es fa el procés de concurs públic d'adjudicació de
la gestió dels pisos tutelats, que guanya l'empresa MUTUAM.
Durant tot aquest temps, l'Ajuntament ha mantingut diferents contactes amb la
Generalitat, concretament amb el senyor Martí Mas Ferrer, amb el senyor Francesc
Simó, amb la Direcció General d'Actuacions Cíviques i Comunitàries pel que fa al
Casal Cívic, i amb l'institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) pel que fa
als pisos tutelats perquè, si bé és un mateix equipament, afecta a dues direccions
generals dins el propi Departament de Benestar i Família, i això obliga a tenir dos
interlocutors per als dos serveis.
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Finalment, es va demanar una reunió el 10 de gener a Serveis Territorials de
Barcelona del Departament de Benestar i Família, a la qual van assistir-hi la seva
directora, la senyora Matilde de Las Heras, la senyora Montserrat Mestres, regidora de
Gent Gran, un representant de l'Associació de Veïns de la Mion i un representant del
Casal d'Avis, per parlar de quan es podrien posar en funcionament. La resposta va ser
que al més aviat possible, però que ara s'està fent la comissió d'adjudicació de les
places dels pisos tutelats. Per tant, fins que no acabi aquest procés no es posaran en
marxa. Sobre el Casal Cívic, l'Oficina de Benestar Social ja funciona i també s'ha
designat una responsable tècnica pel Casal Cívic que també està en funcionament, tot
i que els programes que hi conté, el programa de ludoteca i el programa d'aprendre a
llegir, encara no han començat, i no se sap exactament quan començaran.

10.3

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA REFERENT AL NOMBRE DE CONSULTES ADREÇADES
AL PIAD.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 17 de febrer
de 2006 que, transcrita, diu el següent:
"Malgrat la sensibilització social que en els darrers mesos ha adquirit el problema dels
maltractaments a la dóna i que aquesta ja decideix donar el pas per a poder sortir del
malson que li representa haver de patir, aquest no es un tema que vagi a una menor
incidència, al contrari, que ha donat pas a un elevat índex de maltractaments arribant a
extrems de l'assassinat.
A Manresa gaudim d'un centre a on facilitem informació a tots els nivells per que la
dóna pugui afrontar aquest pas, que es el PIAD.
Ens agradaria poder saber quantes han estat les consultes efectuades de les persones
que s'han adreçat al servei, per tipologia de la consulta, etc. en aquests darrers dos
anys, així com l'increment que representi respecte a altres anys.
Així mateix, i donat que suposem que l'ampliació de prestació de servei, haurà fet que
haguem de comptar amb més professionals i personal que col·labori amb el PIAD.
Quant personal disposa en aquests moments el PIAD i quins son els serveis que
ofereix. I quin increment representa respecte a l'anterior legislatura."

La senyora Sensat i Borràs diu que per veure possibles canvis es passa a observar
les dades comparades dels anys 2004 i 2005. S'expressen les dades referides a
aquelles dones que han vingut al Servei i que han explicitat que vénen per una raó.
Una cosa diferent és que després de parlar-hi hi puguin haver d'altres motius.
L'any 2004, van ser 305, l'any 2005 van ser 289; distribuïdes de la forma següent:

ANY
Conflicte de parella

2004
16

2005
22
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Conflicte familiar
Consulta sobre dret familiar
Peticions jurídiques d'altres
temes
Dones que manifesten
sensació de malestar o
necessiten un canvi
Violència de gènere
Per raó de separació

17
51
24

17
43
19

35

28

98
64

96
59

Fins l'any 2004 el PIAD era un servei que abastava a Manresa i comarca. En la
mesura que els recursos eren els mateixos però que les demandes creixen, s'arriba a
l'acord que Manresa i el PIAD Montserrat Roig, a partir de març del 2005, treballa per
les dones de la ciutat de Manresa, i el Consell Comarcal té una psicòloga a mitja
jornada i el servei jurídic es continua fent amb el mateix personal del propi Ajuntament
de Manresa com a conseqüència de l'acord establert amb la Diputació, de tal manera
que el territori ha guanyat amb recursos fent aquesta distribució.
Actualment, en el Servei de Manresa hi ha una psicòloga a jornada completa, una
advocadessa a 10 hores a Manresa, les altres 10 les fa a comarca, i es finança via
Diputació, una treballadora social a jornada completa des del febrer d'aquest any, una
informadora social a jornada completa, i el suport d'una tècnica de grau B amb un pla
ocupacional fins l'octubre d'aquest any.
Aquesta distribució ha fet que per a Manresa els canvis de números siguin molt petits,
però permet dir que s'està en condicions de donar resposta a les necessitats, fins i tot
si augmentessin degut al protocol que porta un any en funcionament.
Així mateix, cal dir que d'aquest volum de dones usuàries, un 68% vénen per compte
propi, és a dir, que no vénen derivades d'altres serveis sinó que véne per iniciativa
pròpia. Per tant, el principal mecanisme de coneixement del servei és el "boca-orella"
ja que des de la Regidoria, per raons diferents, no es fa excessiva propaganda
d'aquest servei perquè precisament, donat el tema de la violència es considera una
mica perillós informar de l'existència, la finalitat i les funcions del servei.

10.4

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ REFERENT A L'ASFALTAT D'UN TRAM DEL CARRER ST. JOAN
DE'N COLL XAMFRÀ CARRER GAUDÍ.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 20 de febrer de
2006 que, transcrita, diu el següent:
"El GMCiU formula al Ple de la Corporació la següent pregunta:
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Atès que les obres de construcció d'un immoble al Carrer Sant Joan d'En Coll xamfrà
carrer Gaudí es troben en un estat molt avançat, i el carrer a l'alçada d'aquesta
promoció es troba en un lamentable estat, produint situacions perilloses.
•
•

S'ha instat a la promotora Bolutar a que asfalti el tram de Carrer que li pertoca?
Per què s'està tardant tant a fer l'acabat final en aquest tram de carrer?!

La senyora Mas i Pintó diu que les obres d'edificació sovint comporten afectacions en
els espais públics. L'arranjament d'aquests espais quan són afectats es vinculen a la
llicència de primera ocupació de les edificacions. La finca a què fa referència la
pregunta, situada en el carrer Sant Joan d'en Coll cantonada carrer Gaudí,
efectivament està vinculada a la reorganització de la vorera adjacent, però no a la
pavimentació de l'espai del carrer ja que aquest tram de carrer és adscrit a l'obra de
condicionament del Torrent de Sant Ignasi, la qual es troba en curs. En aquest carrer
es va restablir el trànsit amb una pavimentació provisional de tal manera que es
permetés els recorreguts rodats amb una certa comoditat, però la seva pavimentació
definitiva es preveu el mes de maig quan es porti a terme la pavimentació de la totalitat
dels carrers que han resultat afectats per l'obra del col·lector.

10.5

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ REFERENT A LA CIRCULACIÓ A LA ROTONDA DEL PRAT DE LA
RIBA

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 20 de febrer de
2006 que, transcrita, diu el següent:
"Atès que les obres del nou col·lector del Torrent de Sant Ignasi, a l'alçada de la
rotonda de Prat de la Riba, ja fa varis mesos que es van acabar:
•
•

Perquè no s'ha restablert la rotonda en el seu estat anterior? Pel que fa
referència a l'estat de l'enjardinament interior.
Pensa l'equip de govern posar alguna banda rugosa o similar al carril de sortida
directa (sense passar per la rotonda) de la carretera de Vic cap a la Pujada
Roja a l'alçada del Pont de Ferro-Rotonda Prat de la Riba, per tal de reduir la
velocitat dels vehicles que surten de la ciutat."

La senyora Mas i Pintó diu que l'actuació pel condicionament del Torrent de Sant
Ignasi a la plaça del Prat de la Riba va comportar l'afectació de part de la rotonda que
conforma aquesta plaça, i també va suposar la pèrdua de funcionalitat del rec que
possibilita el manteniment d'aquest espai verd.
L'objectiu principal de la primera fase de l'actuació va consistir en el restabliment del
trànsit d'aquest sector, i encara resta pendent l'arranjament de les altres
conseqüències que va suposar aquesta obra.
Pel que fa a la instal·lació d'algun mecanisme de control de velocitat en el sector de la
carretera de Vic, sortint de Manresa, cal esmentar que en la Pujada Roja existeixen
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dos semàfors, l'objectiu dels quals és garantir la correcta funcionalitat, tant de la
carretera de Vic com dels carrers que hi aboquen. Per les característiques d'aquesta
via, el control de velocitat a partir d'altres elements físics que no siguin els semàfors,
es considera que no és massa adequada, i en tot cas potser caldria emprar d'altres
instruments.

Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 23 h
i 10 minuts; la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén aquesta
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
............... i correlativament fins el ............
El secretari general

Vist i plau
L’alcalde
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