
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 20 de 
setembre del 2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 9 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
ABSENTS 
 

Tercera tinent d'alcalde, Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
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El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació, llevat dels  
inclosos en els punts 3.1.1 i 3.1.2, que retira de la sessió en aquest moment. 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del 21 de juny del 2004, que s'ha entregat als regidors i regidores, 
juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a 
formular respecte el seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta esmentada 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 NÚMERO 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 I 36, CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 I 26 DE 
JULIOL; 2, 9, 16, 23 I 31 D'AGOST; I 6 DE SETEMBRE DEL 2004, 
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36, 
corresponents als dies 12, 19 i 26 de juliol; 2, 9, 16, 23 i 31 d'agost; i 6 de setembre del 
2004, 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, DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE 
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS I DELEGADES, MITJANÇANT 
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
a) SERVEIS JURÍDICS I ASSESSORAMENT 
 
a.1)   PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
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2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5373, DE 23 
DE JUNY DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1/2003-C, 
INTERPOSAT PER LES SENYORES ROSA CODINACHS ESCALÉ I 
ANTÒNIA CASALS CAUMONS, I AMB EL SENYOR JORDI CODINACHS 
ESCALÉ, CONTRA ACORD DEL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA 
QUE RESOL EL PREU JUST DE L'EXPEDIENT 251-01. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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 que es va seguir davant el 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, amb el número 1/2003-C 
interposat per la Sra. ROSA CODINACHS ESCALÉ, ANTÒNIA CASALS CAUMONS i 
JORDI CODINACHS ESCALÉ, contra l’acord adoptat per la Secció de Barcelona del 
Jurat d’Expropiació de Catalunya en data 23 de setembre de 2002 pel qual es resol el 
preu just en l’expedient 251-01. 
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs 
contenciós-administratiu de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5616, DE 29 DE 

JULIOL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 320/2004, INTERPOSAT 
PER LA SENYORA CARME RODRÍGUEZ I EL SENYOR RAMON CODINA, 
CONTRA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DE DIVERSOS ESCRITS 
PRESENTATS AMB RELACIÓ A SUSPENDRE ACTUACIONS MUSICALS AL 
CARRER DEL BAR PLAÇA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 320/2004 interposat per la 
Sra. M. CARME RODRÍGUEZ i RAMON CODINA, contra la desestimació presumpta 
dels escrit presentats pels actors el dia 13-02-2004 on es demanava: 

 
'1. Suspendre les actuacions musicals al carrer del bar Plaça o a qualsevol altre 

indret del carrer en què es traslladin 
2. Suspendre les actuacions musicals al casal d’avis fins que no disposi de les 

mesures eficaces per impedir totalment les molèsties per sorolls als veïns 
propers i col.lidants. 

3. Imposar les sancions pertinents per incompliment dels nivells de soroll i dels 
horaris de tancament, per manca d’aïllament acústic, i per realitzar una activitat 
diferent de l’autoritzada. 
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4. Declarar la responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis ocasionats pel 
funcionament anormal de l’Ajuntament de Manresa i se’ns indemnitzi per la 
quantitat de 29.553,67 euros', davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 5 
de Barcelona, en qualitat de part demandada.  

 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al  
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la defensa jurídica en el recurs conten-
ciós-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. 5630, DE 29 DE 

JULIOL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 319/2004, INTERPOSAT 
PER LA SENYORA MA. ÀNGELS FERRER SALA, CONTRA ACORD DEL 
JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA QUE FIXAVA EL PREU JUST DE 
LA FINCA SITUADA A LA PUJADA DEL CASTELL, S/N, EXP. 0093-02. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 319/2004 interposat per la 
Sra. Ma. ÀNGELS FERRER SALA, contra l’acord adoptat per la Secció de Barcelona 
del Jurat d’Expropiació de Catalunya en data 13-10-03, pel qual es fixava el preu just 
de la finca situada a la Pujada del Castell, s/n de Manresa, expt. preu just 0093-02, 
davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en qualitat de codemandats. 
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5932, DE 16 DE 

JUNY DE 2004,  SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 124/2003-2A, INTERPOSAT 
PEL SENYOR JOAN GARRIGA SOLER, CONTRA ACORD DEL JURAT 
D'EXPROPIACIÓ DE CAT ALUNYA QUE RESOL EL PREU JUST DE LA 
FINCA SITUADA AL PASSATGE BALMES, NÚM. 8 DE MANRESA. 

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



 5

 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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 que es va seguir davant el 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, amb el número 124/2003-2A 
interposat pel Sr. JOAN GARRIGA SOLER, contra l’acord adoptat per la Secció de 
Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya en data 13 de gener de 2003 pel qual 
es resol el preu just de la finca situada al Passatge Balmes, núm. 8 de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs 
contenciós-administratiu de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6028, DE 3 DE 

SETEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 233/2004-L, 
INTERPOSAT PER LA SENYORA LAURA TERRADO PUJOLREU, CONTRA 
ACORD PLENARI QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA LA QUOTA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
DEL CARRER REMEI DE BAIX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 233/2004-L interposat per la 
Sra. LAURA TERRADO PUJOLREU, contra l’acord plenari de data 16-02-04, que 
desestimà el recurs de reposició interposat per l’actor contra l’acord plenari de data 15-
09-03, que aprovà definitivament l’expedient de contribucions especials per a 
l’execució de l’obra anomenada projecte de renovació del c/ Remei de Baix, notificant 
a l’actor que li pertocarà satisfer una contribució provisional de 674,23 €, per la 
titularitat de l’habitatge 5è. 2a. de la Via Sant Ignasi, núm. 73-75 de Manresa i de 
167,08 € per l’aparcament que hi ha als baixos de l’immoble, davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar 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." 
 



 6

2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6029, DE 3 DE 
SETEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 324/2004-F 
INTERPOSAT PER LA SENYORA ROSA SOLER AGUT, CONTRA 
RESOLUCIÓ DENEGATÒRIA DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL NÚM. 60/2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 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, 
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, en qualitat de part 
demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al  
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la defensa jurídica en el recurs conten-
ciós-administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6108, DE 3 DE 

SETEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 247/2004-BR 
INTERPOSAT PEL SENYOR DIEGO TUDELA MARTÍNEZ, CONTRA 
RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA LIQUIDACIÓ DERIVADA DE L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LES 
OBRES DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT ANDREU, NÚM. 4. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 247/2004-BR interposat pel  
Sr. DIEGO TUDELA MARTÍNEZ, contra la resolució del Regidor-Delegat d’Hisenda de 
data 13-01-04, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la liquidació, 
aprovada per Decret de data 25-06-04, per un import de 2.773,36€ derivada de 
l’execució subsidiària de les obres de retirar els arrebossats bufats en perill de 
caiguda, de l’edifici situat al c/ Sant Andreu, núm. 4 de Manresa, davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 14 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. 14 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar 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." 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6052, DE 3 DE 

SETEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 337/2004 SECCIÓ 1A, 
INTERPOSAT PEL SENYOR PEDRO DÍAZ GARCÍA, CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 27-4-2004 QUE NO ADMET A TRÀMIT LA SOL.LICITUD DE 
LEGALITZACIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE SITUAT A 
CASA DÍAZ (ZONA POAL). 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 337/2004 secció 1A 
interposat pel Sr. PEDRO DIAZ GARCIA, contra la resolució de la tinent d’alcalde 
regidora d’urbanisme de 27/04/04, que no va admetre a tràmit la sol·licitud de 
legalització de les obres d’ampliació d’una vivenda situada a Casa Díaz (Zona Poal), 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, en qualitat de part 
demandada. 
 
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, 
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en 
compliment de l’article 49.1 de la  Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència. 
 
Quart. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
a. 2) ALTRES ASSUMPTES  SERVEIS JURÍDICS 
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2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5307, DE 8 DE 
JULIOL DE 2004, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D'ALÇADA 
CONTRA LA RESOLUCIÓ DICTADA PEL DIRECTOR DEL SERVEI 
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA RELATIVA A L'EXPEDIENT DE 
REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A AQUEST 
AJUNTAMENT PEL PROJECTE TALLER D'OCUPACIÓ MANRESA, EXP. 
NÚM. 00/4/0020. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. INTERPOSAR recurs d’alçada contra la resolució dictada pel Director del Servei 
d’Ocupació de Catalunya el dia 24 de maig de 2004, relativa a l’expedient de revocació 
parcial de la subvenció atorgada a aquest Ajuntament pel projecte Taller d’Ocupació 
Manresa, amb el número d’expedient 00/4/0020, ja que la Generalitat de Catalunya va 
pagar la subvenció després d’haver justificat la despesa, i pel que fa als interessos, no 
existeix títol habilitant per reclamar-los. 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5372, DE 23 

DE JUNY DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
276/2002, INTERPOSAT  PER LA SENYORA FRANCESCA SERRAMELERA 
SÁNCHEZ. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 19 de setembre de 2002 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 276/2002 interposat 
per la Sra. FRANCESCA SERRAMALERA SÁNCHEZ 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”, en comptes 
del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5818, DE 6 

D'AGOST DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA 
DICTADA EL 26 DE JULIOL DE 2004 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA, QUE DISPOSA LA 
SUSPENSIÓ DE L'ACTE ADMINISTRATIU IMPUGNAT EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17/2004, INTERPOSAT PER LA 
SENYORA ANNA SOLER DE LLOVERAS SERRALLONGA, EN RELACIÓ 
AMB L'ORDRE D'EXECUCIÓ DE L'ENDERROC D'UNA EDIFICACIÓ 
SITUADA AL CARRER DE LA SÈQUIA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
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"1r. EXECUTAR la Interlocutòria dictada el dia 26 de juliol de 2004, pel Jutjat 
Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, que disposa la suspensió de l’acte 
administratiu impugnat en el recurs contenciós administratiu número 17/2004 
interposat per la Sra. ANNA SOLER DE LLOVERAS SERRALLONGA, contra la 
resolució de l’alcalde de 24-11-03 que desestima el recurs de reposició contra la 
resolució de la tinent d’alcalde regidora delegada d’urbanisme de 25-08-03, que 
ordenava l’execució de l’enderroc de l’edificació situada al carrer Sèquia declarada en 
estat de ruïna per decret de 29-05-06. 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6040, DE 31 

D'AGOST DE 2004, SOBRE SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ENTRADA A 
UNS PISOS DEL CARRER DE JAUME I PER EFECTUAR LA INSPECCIÓ 
DESTINADA A COMPROVAR LES MESURES NECESSÀRIES PER 
RESTABLIR LES CONDICIONS DE SALUBRITAT I SEGURETAT PER A 
LES PERSONES. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada als pisos 5è 2a i àtic (el 5è 2a està identificat 
registralment i cadastralment com a 4t 2a), propietat de la família Rius Pastor i al terrat 
comunitari de la planta àtic del c/ Jaume I,  núms. 1-3 de Manresa, a l’efecte de poder 
efectuar la corresponent inspecció destinada a comprovar les mesures necessàries 
per restablir les condicions de salubritat i seguretat per a les persones, davant dels 
Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona. 
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la 
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada als pisos 5è 2a i 
àtic (el 5è 2a. està identificat registralment i cadastralment com a 4t 2a) i també al 
terrat comunitari de la planta àtic, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona que per torn correspongui. 
 
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
b) SERVEIS FINANCERS 
 
2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5077, DE 9 DE 

JULIOL DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 10/2004, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté en 
l’expedient. 
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SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara de que disposa l’article 7è de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l‘exercici de 2004." 
 
PRESSUPOST 2004   

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2004   

ESTAT DE DESPESES   

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT   

    

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

111.0.226.01 
Organs de govern-Regidories.- Atencions 
protocolar. 12.000,00 14.000,00   26.000,00

Programa activitats "Manresa en 
Diàleg" 

111.0.489.11 Organs de govern-Regidories.-Forum 2004 30.000,00  14.000,00 16.000,00 Atendre partida 111.0.226.01 

111.0.470 
Organs de govern-Regidories.- A empreses 
privades 1.300,00  98,00 1.202,00 Atendre partida 111.0.220.01 

111.0.489.03 
Organs govern-Regidories.- Conveni 
Pat.Montserrat 8.070,00  96,00 7.974,00 Atendre partida 111.0.220.01 

111.0.220.01 
Organs govern-Regidories.-
Premsa,revistes,llibres 2.800,00 194,00   2.994,00 Consignació insuficient 

222.0.121 Seguretat.- Retribucions complementàries 1.501.348,00  1.250,00 1.500.098,00 Atendre partida 443.0.151 

443.0.151 
Cementiris i Serveis Funeraris.-
Gratificacions 770,00 1.250,00   2.020,00 Consignació insuficient 

313.0.220 Acció Social.- Material d'oficina 6.300,00 100,00   6.400,00 Consignació insuficient 

313.0.202 Acció Social.- Edificis i altres construccions 4.000,00  700,00 3.300,00
Atendre partides 313.0.220 i 
313.7.623 

313.7.623 
Residències Avis.- Maquinària, instal.lac. I 
utillatge 18.000,00 600,00   18.600,00 Consignació insuficient 

422.1.226 Ensenyament bàsic.- Despeses diverses 26.500,00 4.000,00   30.500,00 Per cobrir despeses de funcionament 

422.1.151 Ensenyament bàsic.- Gratificacions 5.858,00  4.000,00 1.858,00 Atendre partida 422.1.226 

422.3.226 Ensenyament. Arts.- Despeses diverses 12.486,00 1.250,00   13.736,00 Per despeses de funcionament. 

422.3.623 
Ensenyament. Arts.- Maquinària, instal. I 
utillatge 600,00 400,00   1.000,00 Maquinària de serigrafia 

422.3.625 Ensenyament. Arts.- Mobiliari i estris 600,00 700,00   1.300,00 Adquisició de mobiliari 

422.3.151 Ensenyament. Arts.- Gratificacions 3.105,00  2.350,00 755,00 Atendre partides Escola d'Arts 

452.2.212 Piscines.- Edificis i altres construccions 17.000,00  3.700,00 13.300,00 Atendre partida 452.1.213 

452.2.213 
Piscines.- Maquinària, instal.lacions i 
utillatge 5.400,00  3.000,00 2.400,00 Atendre partida 452.1.213 

452.1.213 
Instal.lacions Esportives.- Maquinaria, 
Instal. I utillatge 30.000,00 11.028,53   41.028,53

Per atendre avaries i manteniment 
instal.lacions 

452.1.212 
Instal.lacions Esportives.-Edificis i altres 
construc. 80.000,00  4.000,00 76.000,00 Atendre partida 452.1.213 

452.1.227.01 Instal.lacions Esportives.- Seguretat 14.301,00  328,53 13.972,47 Atendre partida 452.1.213 

452.1.489 
Instal.lacions Esportives.- Altres 
transferències 103.000,00 1.000,00   104.000,00

Subvencions promoció activitats 
esportives 

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

444.0.489 Medi Ambient.- Altres transferències 24.000,00  4.246,00 19.754,00 Atendre partida 444.0.227.07 

444.0.227.07 Medi Ambient.- Altres 15.000,00 4.246,00   19.246,00
2a. Fase Projecte reintroducció falcó 
pelegrí. 

  38.768,53 38.768,53  

    

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 10/2004 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  
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Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal  21.563.585,00 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.332.007,39 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.821.444,53  Capítol 3.- Despeses financeres 1.346.350,00 

    
Capítol 4.- Transferències 16.207.024,12  Capítol 4.- Transferències 4.763.413,00 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 784.262,67  Capítol 6.- Inversions reals  30.480.194,07 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital  3.987.135,69 

    
Capítol 8.- Actius financers  10.416.412,57  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

    
Capítol 9.- Passius financers  7.235.114,38  Capítol 9.- Passius financers  4.248.311,12 

     

TOTAL  .....................................................................  82.727.168,27  TOTAL  ...................………........................................... 82.727.168,27 

 
2.16 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5738, DE 2 

D'AGOST DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2004, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 7è. De les Bases d’ Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004, 
segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004." 
 
PRESSUPOST 2004  

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2004  

ESTAT DE DESPESES  

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  

   

Partida Denominació 
Crèd. 
actual  Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

422.1.226 Ensenyament bàsic.- Despeses diverses. 30.500,00 3.000,00  33.500,00 Consignació insuficient. 

422.1.489 Ensenyament bàsic.- Altres transferències. 93.000,00  3.000,00 90.000,00 Consignació sobrant. 

611.0.120 Administració Financera.-Retribucions bàsiques. 545.552,00  5.000,00 540.552,00 Consignació sobrant. 

611.0.230 Administració Financera.- Dietes. 666,00 2.500,00  3.166,00 Consignació insuficient. 

611.0.231 Administració Financera.- Locomoció. 971,00 2.500,00  3.471,00 Consignació insuficient. 

322.0.625 
Serveis Ocupació.Estruct.General. Mobiliari i 
estris. 600,00 5.350,00  5.950,00 Mobiliari recepció i fotocopiadora 

322.0.626 
Serveis Ocupació.Estruct.General. Equips 
proces.infor. 1.200,00 1.350,00  2.550,00 PC portàtil i canó projector  

322.2.632 Escola Taller.- Edificis i altres construccions. 60.000,00  6.700,00 53.300,00 Consignació sobrant. 
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322.2.221 Escola Taller.-Subministraments. 3.840,00 1.500,00  5.340,00 Despeses gasoil, llum i vestuari 

322.2.226 Escola Taller.- Despeses diverses. 12.906,00  1.500,00 11.406,00 Consignació sobrant. 

463.2.221 Cooperació Tercer Món.- Subministraments. 2.659,00  2.659,00 0,00 Consignació sobrant. 

463.2.789 Cooperació Tercer Món.- Altres transferències. 30.000,00  1.000,00 29.000,00 Consignació sobrant. 

463.2.489 Cooperació Tercer Món.- Altres transferències. 191.000,00 3.659,00  194.659,00 Reforçar activitats sensibilització 

          

  19.859,00 19.859,00  

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 12/2004 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

    

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal  21.571.181,38 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.326.364,01 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.821.444,53  Capítol 3.- Despeses financeres 1.346.350,00 

    
Capítol 4.- Transferències 16.224.024,12  Capítol 4.- Transferències 4.798.160,00 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 784.262,67  Capítol 6.- Inversions reals  30.516.194,07 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital  4.004.135,69 

    
Capítol 8.- Actius financers  10.451.112,57  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

    
Capítol 9.- Passius financers  7.273.114,38  Capítol 9.- Passius financers  4.248.311,12 

     
TOTAL  .....................................................................  82.816.868,27  TOTAL  ...................………........................................ ... 82.816.868,27 

 
c) ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
2.17 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5822, DE 5 

D'AGOST DE 2004, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE 
DURADA DETERMINADA DE LA SENYORA LÍDIA ARASANZ MUR, PER 
REALITZAR SUPLÈNCIES DE NETEJADORA DURANT L'ESTIU. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per circumstàncies de 
la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel procediment de màxima 
urgència, a la senyora LIDIA ARASANZ MUR (DNI 73181051-L), per tal de realitzar 
tasques de netejadora, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès 
entre el dia 8 i fins al 31 d’agost de 2004 i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual  .................................................................................. 961,70 EUR 
Paga extraordinària de juny  ........................................................... 961,70 EUR 
Paga extraordinària de Nadal  ........................................................ 961,70 EUR 
Complement paga de juny segons Llei 62/2003  ............................ 98,87 EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003  ......................... 98,87 EUR 
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Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2. La contractació de la senyora Arasanz s’efectua de conformitat amb el que disposen 
l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 
2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar contractes 
eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’activitat normal 
de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual  s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.   
 
3. Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució i publicar la present 
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya." 
 
d) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.18 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5947, DE 17 

D'AGOST DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL CONTRACTE DE LES OBRES 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE 
SANEJAMENT DE MANRESA. TORRENT DE SANT IGNASI, APROVACIÓ 
DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATÒRIA DE CONCURS 
PÚBLIC. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte de 
les obres 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 
Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent 
de Sant Ignasi. Tram comprès entre els pk 1+253 i pk 1+812. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i la despesa de les obres 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 Projecte de 
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa. Torrent de Sant 
Ignasi. Tram comprès entre els pk 1+253 i pk 1+812, d’un pressupost de licitació de 
6.237.554,10 euros, inclòs l’IVA, de conformitat amb els projectes aprovats 
definitivament de manera automàtica, amb efectes des del dia 27 de juliol de 2004, a 
adjudicar mitjançant concurs públic per procediment obert, aplicades les 
circumstàncies previstes a l’article 85 del Text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, atès que els projectes aprovats poden ser millorats per 
altres solucions tècniques i el preu no constitueix l’element essencial de l’adjudicació. 
 
TERCER. Convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a publicar en el  Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART. Donar compte del contingut d’aquesta resolució al Ple de la Corporació per a 
la seva ratificació, en la primera sessió que se’n convoqui, 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." 
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2.19 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6020, DE 2 DE 
SETEMBRE DE 2004, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE 
L'ALCALDIA PEL PRIMER TINENT D'ALCALDE, DURANT ELS DIES 3, 4 I 5 
DE SETEMBRE DE 2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular els dies 3, 4 i 
5 de setembre de 2004, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, 
transitòriament, pel primer tinent d'alcalde, Sr. Josep Camprubí i Duocastella, que 
substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí 
i Duocastella. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació en la primera sessió 
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, 
als efectes corresponents.” 
 
2.20 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

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

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

15-07-2004 Diputació de Tarragona Sr. Joan Aregio 
Navarro, president 

Col.locació del distintiu CAT a tots els 
vehicles oficials, així com en els dels 
serveis públics dependents de la 
Corporació municipal. 

16-07-2004 
Generalitat de Catalunya 

-Secretaria per a la 
mobilitat- 

Sr. Manel Nadal i 
Farreras, secretari 

Necessitat d'executar millores a la línia del 
ferrocarril entre Barcelona, Manresa i 
Lleida 

23-07-2004 Grup parlamentari 
popular en el Congrés  

Sr. Antonio Luís 
Martínez-Pujalte 

López, director del 
Gabinet del Portaveu 

Designació de la vila de Cardona com a 
seu de les reunions de la Ponència 
parlamentària de redacció d'un nou Estatut 
d'Autonomia de Catalunya 

23-07-2004 Senat 

Sr. Joan Lerma 
Blasco, portaveu del 
Grup parlamentari 

socialista  

25 anys d'ajuntaments democràtics al país 

03-08-2004 Ministeri de la 
presidència 

Sra. Magdalena 
Menchón del Cerro 

Sol.licitud de desenvolupament del 
Reglament per al sistema de devolució i 
retorn d'envasos  

04-08-2004 Diputació de Lleida Sr. Isidre Gavín i 
Valls, president 

25 anys d'ajuntaments democràtics al país 

26-08-2004 Parlament de Catalunya 
Sra. Marina García i 

Soler, cap del Gabinet 
de Presidència 

Reclamació del reconeixement de la 
llengua catalana com a llengua de la 
Constitució Europea i com a llengua d'ús 
normal a les Corts Espanyoles. 
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02-09-2004 Parlament de Catalunya 
Sra. Marina García i 

Soler, cap del Gabinet 
de Presidència 

(buscar RS 57541) 

09-08-2004 Diputació de Girona Sr. Carles Pàramo i 
Ponsetí, president 

25 anys d'ajuntaments democràtics al país 

09-09-2004 Grup parlamentari de 
Convergència i Unió 

Sr. Josep Antoni 
Duran i Lleida, 

portaveu 

Propostes de modificació del Reglament 
de la Llei d'Estrangeria. 

09-09-2004 Grup parlamentari 
popular en el Congrés  

Sr. Antonio Luís 
Martínez-Pujalte 

López, director del 
Gabinet del Portaveu 

Propostes de modificació del Reglament 
de la Llei d'Estrangeria. 

 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
Tal com consta al començament de l'acta, els dictàmens número 3.1.1 i 3.1.2, han 
quedat retirats de la sessió. 
 
3.1.1 APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI DE LA CASA 

CONSISTORIAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA SITUAT A LA PLAÇA 
MAJOR, 1. 

 
3.1.2 APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL SITUAT  A 

LA PLAÇA MAJOR, 5. 
 
3.1.3 APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 de setembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents de fet: 
 
El Ple de la Corporació en sessió del dia 20 de maig de 2002, va aprovar la formació i 
designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte 
del Reglament municipal de concessió de subvencions. 
 
La comissió redactora del projecte de reglament va aprovar el dia 7 de setembre de 
2004 el text definitiu del projecte d’ordenança que ha elaborat, i que consta de 27 
articles, 1 disposició addicional, 1 de derogatòria i 1 disposició final. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució 
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no s’ha n’hagués presentat 
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 
 
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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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. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ha 
suposat un canvi important en la regulació d’aquesta matèria, ja que és normativa 
bàsica en la majoria del seu articulat. La Llei està inspirada en el principi d’estabilitat 
pressupostària i adopta mesures de transparència, com ara fer públiques les 
subvencions que es concedeixin i d’eficàcia en la gestió de la despesa pública, com 
ara la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions, així com unes bases 
generals i particulars on es detalli el procediment i els requisits de cada subvenció. 
Totes aquestes mesures estan en funció de la finalitat última, establerta en el text 
constitucional, de servir els interessos amb objectivitat. 
  
L’acord plenari del dia 20 de maig de 2002 es referia a una modificació del fins ara 
vigent Reglament municipal de subvencions, però a la vista de la Llei General de 
Subvencions, abans citada, la comissió ha hagut d’elaborar un text totalment nou, 
adaptat a la nova normativa, que es refereix a les ordenances generals de 
subvencions aprovades per les entitats locals. 
 
El lletrat, cap de la unitat de Serveis Jurídics i Assessorament ha emès informe 
proposant l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentada ordenança. 
 
És per això que l’Alcalde-President, amb l’informe previ de la Comissió informativa i de 
Control de Presidència i Serveis Centrals, proposa que el ple de la Corporació adopti 
els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa, 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, Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya." 
 
 

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 
 
PREÀMBUL 
 
Probablement, quan el legislador de l’actual període constitucional va concebre el règim local vigent, no 
podia ser conscient de la magnitud que assoliria l’activitat municipal i, essencialment, en el seu paper de 
vincle més directe entre administració i societat com a eina vertebradora i de treball en xarxa. És en la 
constatació d’aquesta situació que l’administració local s’ha de dotar dels mecanismes d’activació dels 
agents i de promoció de la interactuació, establint-se en una doble faceta de promotor d’iniciatives i 
satisfacció de l’interès general i, alhora, d’intermediació. 
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La troballa d’aquestes eines requereix de la implementació de nous sistemes de treball, de nous 
mecanismes de relació i de la redefinició del rol a desenvolupar pels agents amb les seves noves 
personificacions. Però per a que aquest esforç fructifiqui, les administracions també hauran de saber 
dotar-se d’instruments jurídics capaços d’afrontar aquest repte amb una actualització necessària que casi 
aquesta evolució del teixit social i del seu territori amb els principis configuradors de l’estat de dret vigent.   
 
Conscients que la satisfacció de l’interès públic no roman en forma de monopoli en mans de les 
administracions públiques, les quals no estan dotades d’una capacitat de resolució infinita, no hi ha dubte 
que on ha de tenir una transcendència cabdal el procés de reconfiguració de les eines jurídiques és a les 
tècniques de foment, assolint sistemes que habilitin l’entramat associatiu, en treball conjunt amb 
l’administració, per al desenvolupament d’unes actuacions apartades d’un simple clientelisme i que es 
constitueixin amb una vertadera capacitat d’actuació en favor de la nostra ciutat sota uns principis 
d’eficàcia, corresponsabilitat, interdependència i subsidiarietat.  
 
És aquí on l’aparició de la nova Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ha 
d’entendre’s com un nou text que introdueixi de manera definitiva als procediments d’atorgament de 
subvencions les garanties adequades sota la inspiració, d’una banda, de principis d’arrel política com pot 
ser el d’estabilitat pressupostària que se’ns imposarà mitjançant els pactes de la unió europea, i, de l’altra, 
principis inspiradors del dret administratiu modern com són aquells que ja venia recollint la llei de 
procediment administratiu, així com el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Així, amb els principis de transparència i concurrència, juntament amb una bona definició del propi 
concepte de subvenció i de tots aquells elements de procediment i control financer, aquesta esdevé una 
nova figura que va més enllà de l’encertada però insuficient regulació que el legislador català ja havia 
configurat en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens local de Catalunya. 
 
Pels motius que s’exposen, aquest ajuntament considera necessària l’aprovació d’aquest nou text 
d’ordenança general de subvencions, on es recullin els elements essencials per a un adequat 
desplegament dels processos per al seu atorgament, amb un total de 27 articles, una disposició 
addicional, una derogatòria i una final, estructurant-se l’articulat en sis títols relatius  a les disposicions 
generals; procediment i gestió; nul·litat, revisió i reintegrament; infraccions, sancions i responsabilitats; 
control financer i un de referent al pla estratègic i bases d’atorgament que, sense cap dubte, es 
constituiran en els elements essencials de definició de les polítiques de foment i, alhora, de garantia dels 
principis esmentats.     
 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1 -  Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació 
 
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per 
l’ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els 
requisits següents: 
 
 a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
 
 b ) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, 

l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la 
concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions 
materials i formals que se’n derivin. 

 
 c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una 

activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. 
 
  Els organismes autònoms i les entitats públiques i privades de caràcter empresarial dependents 

de l’ajuntament podran atorgar subvencions quan així s’hagi previst en els seus estatuts; 
altrament serà necessari que ho autoritzi l’ajuntament. 

 
Article 2 -  Supòsits exclosos  
 
 1. Aquesta Ordenança General no serà d’aplicació en els següents casos: 
 
 a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable. 
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 b ) Cànons o subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que rep com a 
contraprestació del funcionament del Servei 

 
 c) Les cessions d’ús de béns immobles a Ens públics i privats. 
 
 d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter 

social. 
 
 e) Subvencions concedides per altres Administracions en les que l’ajuntament actuï com simple 

intermediari. 
 
 f) Aportacions de l’ajuntament previstes estatutàriament o en l’acord d’adhesió, destinades a 

finançar globalment les activitats dels ens receptors quan aquests siguin organismes 
autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; 
associacions, etc. en les quals està representat l’ajuntament i es fan aportacions 
econòmiques anualment per finançar els seus pressupostos. 

 
 g) Quotes a favor de les associacions a que es refereix la disposició 5ª. de la Llei 7/1985 

reguladora de les Bases de Règim Local  
 
 h) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses 

de funcionament.  
 
 i) Premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud del beneficiari.  
 
 2. La present Ordenança General només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent 

normativa específica, en els següents casos: 
 
 a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altres Administracions 

Públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per 
l’Administració que financi, total o parcialment, la subvenció. 

  En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció, serà 
d’aplicació aquesta ordenança general. 

 
 b ) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta. 
 
Article 3 -  Règim jurídic 
 
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per: 
 
 a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara endavant LGS). 
 
 b ) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i  arts. 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, d’5 de març). 

 
 c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal de 

Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i (arts. 
118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny). 

 
 d) Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93,  Reial Decret 1755/1987, de 23 de 

desembre, i disposicions concordants). 
 
 e) L’Ordenança General de subvencions. 
 
 f) Les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
 g) Bases reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin. 
 
Article 4 - Caràcter de les subvencions 
 
 1. Les subvencions regulades per la present Ordenança General tenen caràcter voluntari i eventual, 

són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors (salvat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses 
plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent. 
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 2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condicioni 
l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a 
l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió. 

 
 3. En qualsevol cas, l’ajuntament i les entitats d’ell depenent quedaran exempts de qualsevol 

responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a que 
quedin obligades les persones o entitats subvencionades. 

 
Article 5 - Finalitat de les subvencions 
 
 1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o social. 
 
 2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats: 
 
 a) Finançament d’instruments de col·laboració interadministrativa en la prestació de d’activitats i 

serveis d’interès municipal. 
 
 b ) Finançament d’obres o actuacions, dins del terme municipal, que coadjuvin a serveis de 

competència de l’ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos 
generals del municipi. 

 
 c) Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o investigacions. 
 
 d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar calamitats 

públiques, encara que sigui fora del territori del terme municipal i de l’Estat Espanyol. 
 
  Mitjançant bases específiques es podran regular peculiaritats en els procediments de 

concessió i gestió, control financer i reintegrament i sancions relatives a subvencions de 
cooperació internacional.  

 
 3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es 

consideraran nul·les. 
 

TÍTOL II 
PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 

 
Article 6 - Principis generals 
 
La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança General s’efectuarà d’acord amb els 
principis següents: 
 
 a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 
 
 b ) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant. 
 
 c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 
El procediment ordinari de concessió de les subvencions serà la concurrència competitiva sens perjudici 
que, excepcionalment i sempre que així es prevegi a les bases reguladores, s’apliquin procediments de 
prorrateig entre els beneficiaris i, sens perjudici de l’aplicació dels procediments de concessió directa en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre (LGS) i a l’article 10 de la present ordenança. 
 
Article 7 - Quantia de les subvencions 
 
 1. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per 

altres Administracions públiques i altres ajudes ingressos i recursos  que pugui percebre, no 
podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 

 
 2. Com a regla general l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’obra o activitat 

subvencionada. En els casos en que s’ultrapassi aquest límit, en l’expedient s’haurà de justificar 
la necessitat de fer-ho. 

 
Article 8 - Consignació pressupostària 
 
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà  
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient que serà comprovat per part de la 
intervenció. 
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Article 9 - Concessió mitjançant concurrència competitiva 
 
 1. La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma ordinària de concessió 

de les subvencions. 
 
 2. Conjunta o prèviament a la convocatòria del concurs s’hauran d’aprovar i publicar les  

corresponents Bases específiques. 
 
 3. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases específiques pels 

quals es regeixi el concurs.  
 
 4. En el concurs s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds 

presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la 
sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases específiques i obtinguin, 
al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies 
Bases. 

 
 5. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 

esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de 
la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es 
determini en la convocatòria. 

 
 6. Les bases reguladores de la concessió de les subvencions determinaran els òrgans competents 

per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció. 
 
Article 10 - Concessió directa 
 
 1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència 

competitiva ni la publicitat, en els següents casos: 
 
 a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l’ajuntament o 

en modificacions de crèdits aprovades pel Ple. 
 
 b ) Subvencions l’atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per una 

norma de rang legal. 
 
 c) Subvencions per remeiar situacions d’emergència o d’urgència quan aquestes situacions 

siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat. 
 
 d) Amb caràcter excepcional aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès 

públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. 

 
 2. Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni. 
  En el corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió es fixaran, a més del 

beneficiari i quantia de la subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació. 
 
Article 11 - Sol·licituds 
 
Per a la concessió de subvencions es precisarà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la qual 
s’haurà de fer constar el següent: 
 
 a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa. 
 
 b ) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o NIF). 
 
 c) Memòria de l ’obra o activitat a subvencionar. 
 
 d) Pressupost total d’aquestes. 
 
 e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a 

l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur. 
 
 f) Compromís de complir les condicions de la subvenció. 
 
 g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 
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 h) Dades bancàries, on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la 

subvenció. 
 
 i) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
 j) Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 

degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable. 
 
 k) Altra documentació que pugui establir-se a les bases reguladores de l’atorgament de la 

subvenció. 
 
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es 
podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o 
omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs el termini haurà de ser igual per a tots els 
concursants afectats. 
 
Article 12 -  Requisits i obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que derivin de l’acte d’atorgament de la subvenció, així 
com de les bases reguladores i, en tot cas, aquelles que es preveuen a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre (LGS).  
 
Podran tenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que, en compliment dels requisits previstos 
a l’article 13 de l’esmentada Llei 38/2003 (LGS), acompleixin aquells que s’estableixen al Reglament de 
participació ciutadana de l’Ajuntament de Manresa i a les bases d’atorgament de subvencions que, 
eventualment, es puguin aprovar. 
 
Article 13 - Acceptació 
 
Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb les que s’ha concedit 
siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que assenyalin les Bases 
específiques o l’acord de concessió. 
 
Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves respecte a 
aquesta, l’ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació pura 
i simple o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció. 
 
Article 14 -  Resolució i Pagament de la subvenció 
 
 1. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini màxim de 3 

mesos i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de desestimació. 
 
 2. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les 

justificacions de l’activitat subvencionada. 
 
 3. Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part 

de l’obra o activitat efectuada. 
 
 4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos 

puntuals que s’hauran d’explicitar en les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest 
cas el termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents 
Bases específiques o a l’acte de concessió. 

 
 5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’ajuntament es podrà efectuar la 

compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari. 
 
 6. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als 

perceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i de que es 
compleixen els objectius de la subvenció. 

 
Article 15 - Publicitat 
 
 1. Es publicaran al BOP, en els termes previstos a la Llei 38/2003 de 17 de novembre (LGS) i 

reglament de desenvolupament, les subvencions concedides, amb expressió de la convocatòria, 
la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció. 
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 2. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els següents casos: 
 
 a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost General de 

l’ajuntament. 
 
 b ) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats per una 

norma amb rang legal. 
 
 c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia 

inferior a 3.000 €. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar en el taulell d’anuncis de 
l’ajuntament o entitat subvencionadora i les bases específiques, el conveni o la resolució de 
concessió hauran de preveure altres procediments de publicitat adients. 

 
 d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser 

contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones 
físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i sempre i quan 
l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa reguladora de 
la subvenció. 

 
Article 16 -  Justificació 
 
 1. Les subvencions es justificaran de conformitat amb el que disposin les Bases específiques i 

l’acord de concessió. En tot cas s’haurà de tenir en compte les següents regles: 
 
 a) S’haurà de justificar la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu cost. 
 
 b ) Quan se subvencioni l’adquisició d’un immoble s’exigirà còpia de la corresponent escriptura i 

certificat de taxador independent, degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre 
oficial. 

 
 c) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el 

percentatge de la subvenció en relació al Pressupost General de l’entitat, aquesta haurà de 
presentar com justificants els seus comptes corresponents a l’exercici a que es refereixi la 
subvenció, així com els justificants de pagaments que es descriuen al apartats d) i e) d’aquest 
article segons els tipus de despeses que correspongui. 

 
 d) En el cas d’obres subvencionades, si aquestes s’efectuen per una Administració Pública 

s’hauran d’aportar l’acta de recepció i la liquidació, i a més, si s’efectuen pagaments a 
compte, les corresponents certificacions d’obra; si s’efectuen per un ens que no tingui el 
caràcter d’Administració Pública s’hauran d’aportar certificació del tècnic director i factures o 
liquidació del contractista. 

 
 e) En el cas d’activitats s’hauran d’aportar les factures, minutes i altres justificants de les 

despeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals que 
estableix la normativa vigent aplicable. 

 
  El Servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats pel beneficiari, el segell creat 

a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import subvencionat. 
 
 f) Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho determinin es podran 

justificar les subvencions amb informes de control financer que efectuarà la Intervenció 
general de la Corporació de conformitat amb el que es preveu a la norma 25 d’aquesta 
Ordenança general.  En aquests casos, s’haurà de presentar una memòria de l’activitat 
subvencionada abans del seu pagament. 

 
 2. Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una determinada situació en 

el perceptor no requeriran d’altra justificació que acreditar per qualsevol mitjà admissible en dret 
de l’esmentada situació prèviament a la concessió, sens perjudici dels controls que es puguin 
establir per a verificar la seva existència. 

 
 3. L’ajuntament podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat subvencionada. Ja sigui 

mitjançant personal propi, o bé a través d’empreses contractades a l’efecte. 
 
Article 17 -  Despeses subvencionables 
 
 1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança General, 

aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 



 23

s’efectuïn en el termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap 
cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de 
mercat. 

 
 2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases reguladores de les subvencions, 

es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment a 
l’acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció. 

 
 3. Quan l’import  de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 € en el cas  de cost per 

execució d’obra, o de 12.000 € en el cas de subministrament de bens d’equip o prestació de 
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís 
per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de 
les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el 
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la 
subvenció. 

 
  L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la 

sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de 
justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més 
avantatjosa. 

 
 4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han de seguir 

les regles  següents: 
 
 a) Les bases reguladores han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els 

béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys 
en el cas de béns inscrivibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. 

  En el cas de béns inscrivibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar 
en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, i aquests aspectes han de ser 
objecte d’inscripció en el registre públic corresponent. 

 
 b ) L’incompliment de l’obligació de destí referida en el paràgraf anterior, que es produeix en tot 

cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que 
estableix el capítol II del títol II de la Llei 38/2003 (LGS), i el bé queda afecte al pagament del 
reintegrament sigui quin sigui el posseïdor, llevat que sigui un tercer protegit per la fe pública 
registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment 
mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscrivibles  

 
 5. No es considera incomplerta l’obligació de destí a què es refereix l’apartat 4 anterior en aquests 

casos: 
 
 a) Si es tracta de béns no inscrivibles en un registre públic quan, siguin substituïts per altres que 

serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i 
aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi 
estat autoritzada per l’Ajuntament. 

 
 b ) Si es tracta de béns inscrivibles en un registre públic quan, el canvi de destí, alienació o 

gravamen sigui autoritzat per l’Ajuntament. En aquest cas, l’adquirent assumeix l’obligació de 
destí dels béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, del 
reintegrament de la subvenció. 

 
 6. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles especials que es 

considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables. No obstant això, el 
caràcter subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions 
següents: 

 
 a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns. 
 
 b ) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment 

acceptades. 
 
 c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable. 
 
 7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 

registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat 
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subvencionada i si són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i 
sempre que així ho prevegin les bases reguladores. Amb caràcter excepcional, les despeses de 
garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa reguladora de la 
subvenció. 

 
En cap cas no són despeses subvencionables: 

 
 a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
 
 b ) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
 
 c) Les despeses de procediments judicials. 
 
 8. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 

efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

 
 9. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que 

raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment 
admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual 
efectivament es du a terme l’activitat. 

 
Article 18 - Comprovació de les justificacions 
 
 1. El Servei gestor que hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que 

aquestes es presentin en els terminis fixats i les comprovarà formalment, podent 
requerir al beneficiari per a que esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació. 

 
 2.  L’ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els 

criteris assenyalats a l’art. 33 LGS. 
 
Article 19 - Subcontractació d’activitats subvencionades 
 
El beneficiari de subvencions per activitats no podrà subcontractar l’execució total o parcial d’activitats que 
constitueixen l’objecte de la subvenció, llevat del cas que sigui autoritzat expressament per l’ajuntament i 
d’acord amb les limitacions previstes a l’article 29 de la LGS.  
 

TÍTOL III 
NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 

 
Article 20 - Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions 
 
 1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 
 
 a) Les indicades a l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 

Adminis tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 b ) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari. 
 
 2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l’ordenament 

jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l’art. 
63 de l’esmentada Llei 30/1992. 

 
 3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposa l’art. 36 LGS. 
 
Article 21 - Revisió 
 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia 
d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut i condicionat, 
bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en els supòsits següents: 
 
 a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
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 b ) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics que, 
sumats a la de l’ajuntament, superin el percentatge dels costos totals de l’actuació que es 
determini a la convocatòria del concurs públic establerta a les bases. 

 
 c) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions 

de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’ajuntament superin el cost total de 
l’activitat. 

 
 d) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses de 

l’actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i dintre dels terminis que preveuen 
aquestes  Bases. 

 
La modificació pot afectar el contingut, el condicionat o l’import de la subvenció. 
 
Article 22 - Reintegrament de subvencions ja satisfetes 
 
 1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 

d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor vindrà obligat a reintegrar l’excés. Així 
mateix estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les 
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per 
incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de 
l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de 
comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei 
General de Subvencions. 

 
 2. A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts, calculats 

segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament. 
 
 3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via 

voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressessin 
dintre d’aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el 
Reglament General de Recaptació.  

 
  Quan el subvencionat sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els 

administradors. 
 
  En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que dis posen els 

arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) LGS. 
 

TÍTOL IV 
INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I  RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE 

SUBVENCIONS 
 
Article 23 - Infraccions i sancions administratives 
 
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions tipificades en 
la LGS. 
 
Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d’acord amb els supòsits de l’esmentada Llei i 
s’aplicaran als infractors les sancions tipificades a la mateixa. 
 
Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional 
s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Aquesta multa serà 
independent de l’obligació de reintegrament contemplada a la norma 21, i pel seu cobrament es 
considerarà com un ingrés de dret públic i s’aplicarà el Reglament General de Recaptació. 
 
En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte, l’administració passarà  la denuncia a 
la jurisdicció competent i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador entretant l’autoritat judicial no 
dicti sentència en ferm, tingui lloc el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions  o es produeixi la devolució 
de l’expedient pel Ministeri Fiscal. 
 
Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el que es disposa en els arts. 60, 61, 62 i 63 de 
la LGS.  
 
Article 24 - Responsabilitats 
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Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament o per les entitats d’ella depenent s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat. 
 
L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i  la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
 
La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l’art. 176 i següents de 
la Llei  47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria. 
 
Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents de conformitat a la normativa 
que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de maig) i el que es disposa sobre 
aquesta matèria en el Codi Penal (arts. 308 i 390). 
 

TÍTOL V 
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 

 
Article 25 - Control financer de les subvencions 
 
A més del control previ que s’haurà de formular en matèria de subvencions, de conformitat amb el que 
preveu l’art. 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà exercir 
un control financer a les mateixes d’acord amb el que preveu l’art. 44 de la LGS. 
 

TÍTOL VI 
PLA ESTRATÈGIC I BASES ESPECÍFIQUES 

 
Article 26 -  Pla Estratègic 
 
El Pla Estratègic, que tindrà una durada de quatre anys, determinarà amb caràcter previ a la convocatòria 
i atorgament els objectius i efectes que  es pretenguin assolir mitjançant les polítiques de foment 
constitutives de subvenció, els terminis d’assoliment per a la seva consecució, despeses previsibles i fonts 
de finançament, supeditant-se en tot cas als principis d’estabilitat pressupostària. 
 
Article 27 - Bases Específiques 
 
 1. 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 i que no podran contradir la present Ordenança General. 

 
 2. La competència per a l’aprovació de les Bases específiques correspon  al Ple de la Corporació. 

En el cas dels organismes autònoms o d’entitats públiques de caràcter empresarial serà 
competent el que s’estableixi en els  seus estatuts i, si no està previst, a l’òrgan superior del 
mateix. 

 
 3. Es publicarà en el BOP un anunci del contingut de les Bases i de la convocatòria en el que es 

determinarà el termini de presentació de sol·licituds que s’iniciarà, llevat que en les mateixes es 
determini una altra cosa, l’endemà de l’entrada en vigor del pressupost. 

 
 4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent: 
 
 a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat per la qual se 

sol·licita la subvenció. 
 
 b ) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.  
 
 c) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat 

subvencionada. 
 
 d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas ponderació dels mateixos. 
 
 e) Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió. 
 
 f) Termini de presentació de sol·licituds en funció de la publicació en el BOP de l’anunci de la 

convocatòria. 
 
 g) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de la sol·licitud. 
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 h) Forma de pagament. 
 
 i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la 

subvenció. 
 
 j) Partida pressupostària on s ’imputa l’import de la subvenció. 
 
 5. Les Bases específiques hauran fer constar la obligatorietat que en la activitat subvencionada hi 

figuri el patrocini o el logotip de l’ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança General, que, per sistemàtica, incorporen aspectes de la normativa 
directament aplicables a les subvencions que atorgui l’Ajuntament o els seus organismes, s’entén que són 
automàticament modificats en el moment en què es produeixi la modificació o derogació de l’esmentada 
normativa. 
 
En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigent els preceptes que són compatibles o 
permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi 
hagi adaptació expressa d’aquesta Ordenança. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta 
Ordenança General i, en concret, queda derogat el Reglament de Concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació en sessió del 18 de febrer de 1992 i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 23 d’abril de 1993. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança General, s’estarà al que disposin les Bases d’Execució 
del Pressupost de la Corporació de l’any corresponent.  
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que la setmana passada, en diverses reunions 
de les Comissions Informatives, preparatòries d'aquesta sessió plenària, d'una manera 
transversal, es van anar explicant els fonaments d'aquesta Ordenança general de 
subvencions, perquè no afecta només a una Àrea determinada de l'Ajuntament de 
Manresa, sinó que pot arribar a concernir, en major o menor mesura, gairebé totes les 
àrees en què està organitzat l'Ajuntament de Manresa. 
Explica que la comissió que va redactar, i que ara ha tornat a redactar una altra 
Ordenança sobre subvencions en aquest Ajuntament, va néixer al maig del 2002, i que 
diverses circumstàncies, com ara, el cicle electoral i el fet que el govern de l'Estat 
estigués elaborant la Llei general de subvencions, van fer que l'Ajuntament de 
Manresa estigués pendent del contingut d'aquesta norma, que es va aprovar per a tot 
l'Estat espanyol, per intentar arribar a un acord sobre com havia de ser la nova 
Ordenança general de subvencions. 
Aclareix, però, que el que es planteja amb aquest dictamen és el marc dins del qual es 
desenvoluparan les propostes o les bases per a subvencions de la vida associativa 
local. 
Manifesta que al començament dels ajuntaments democràtics, difícilment, algú podia 
imaginar l'abast que arribaria a tenir el treball, en forma de conveni, amb la vida 
associativa de la ciutat, amb les entitats esportives, les del medi ambient, les de 
l'educació, a través de les associacions de pares i mares, o les culturals. 
Diu que s'ha possibilitat que existeixi un entramat associatiu prou ric, com perquè 
s'hagi d'avançar també en l'establiment de normes encaminades a dotar de major 
transparència, publicitat, eficàcia i eficiència el tràmit de la concessió de subvencions.  
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Explica que l'Ajuntament de Manresa ha intentat que aquesta Ordenança no compliqui 
la normativa que regia fins ara la concessió de subvencions, i diu que, un cop adaptat 
el contingut de la Llei general de subvencions a la realitat d'aquesta ciutat, ha donat 
com a resultat, el text que es presenta avui amb aquest dictamen.  
Comenta succintament el contingut de l'Ordenança. 
En relació amb el destí de les subvencions, informa que es finançaran instruments de 
col.laboració interadministrativa en la prestació d'activitats i serveis d'interès municipal, 
entre aquesta Administració i l'associacionisme local; obres i actuacions, dins del 
terme municipal, que responguin a necessitats socials i que fomentin l'interès general 
del municipi; premis científics, literaris, artístics o beques per a estudis; i subvencions 
per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides del planeta, que esmenta 
amb caràcter propi, perquè, segurament generaran també dificultats en l'àmbit de les 
justificacions, ja que segurament, quan s'hagin d'aprovar les bases per a la concessió 
de subvencions, es produiran casuístiques particulars al respecte. 
Diu, en resum, que es financen instruments o activitats, sota uns principis generals, 
que forçosament han de seguir la Llei de l'Estat i que són la publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat i igualtat, l'eficàcia i l'eficiència.  
Comenta que és possible que aparegui un temor respecte a la concurrència 
competitiva, en el sentit de si aquesta no generarà males pràctiques entre les entitats 
locals o si serà l'origen de maldecaps o problemes entre entitats, que puguin coincidir 
en alguns àmbits.  
Diu, al respecte, que aquesta és una feina que l'Ajuntament de Manresa haurà de 
conèixer en aquest mateix Ple, i informa que l'Ajuntament es reserva la capacitat 
d'incloure en el Pressupost, al començament de l'exercici, una relació de subvencions 
que hagin acordat l'Ajuntament i la ciutat, amb l'objectiu d'evitar el sistema de 
concurrència, sense, però, conculcar-lo, perquè és el que inspira aquesta capacitat 
d'estímul, millora, i major eficàcia i eficiència entre les entitats. 
Explica que l'Ajuntament ha parlat amb algunes entitats, per esbrinar el funcionament 
que tindrà aquesta Ordenança a la ciutat i, fins i tot, va fer una prova, quan es van 
aprovar les bases per a les subvencions de les Aules de cultura del curs 2004-2005, a 
partir d'entitats que van fer propostes sobre cursos, el resultat de la qual és que, de 
moment, la feina més gran continua essent, si avui s'aprova aquesta Ordenança, la de 
continuar redactant un pla estratègic per als quatre anys de mandat, que s'inspirarà en 
el PAM (Pla d'Actuació Municipal), i, a partir d'això, desenvolupar, per a cada Àrea, 
unes bases específiques per a les possible subvencions, on s'especifiquin les activitats 
que se subvencionaran, qui pot optar a sol.licitar-les, l'import màxim de la subvenció i, 
fins i tot, qui serà l'encarregat d'ordenar, instruir i resoldre la concessió de la subvenció 
en qüestió. 
Acaba dient que a l'Ajuntament l'inspira el desig de fer-ho més bé i que, malgrat que 
això comportarà per a tothom una mica més de feina, en última instància, espera 
poder complir amb aquells aspectes positius que pugui tenir aquesta nova Llei de 
subvencions. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents a aquest dictamen d'aprovació de 
l'Ordenança i els demana que l'acompanyin en la implementació, durant aquest primer 
any, de les noves Bases de subvencions a la ciutat de Manresa.  
  
El senyor Vives i Portell diu que al GMCiU li sembla francament interessant aquesta 
Ordenança general de subvencions i que, de fet, l'Ajuntament està complint amb 
l'imperatiu legal d'adaptar una realitat municipal a una norma de rang superior. 
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Malgrat això, creu que és important que aquesta Ordenança pugui desenvolupar-se de 
la millor manera possible, perquè dóna moltes garanties de transparència, publicitat i  
concurrència, sense deixar de ser una garantia per a tothom, tant per a qui ha 
d'atorgar la subvenció, com per qui les ha de sol.licitar.  
Afegeix que les entitats, institucions i persones jurídiques, en general, que vulguin 
adreçar-se a l'Ajuntament per sol.licitar una subvenció, saben que hi ha una norma 
que els garanteix un seguit de qüestions, però que també han de reunir uns requisits 
per sol.licitar-les, com també saben que la concessió no dependrà de l'aquiescència 
dels qui governin en un moment determinat la ciutat, sinó que hi ha una norma que els 
dóna una garantia última, cosa que és important.   
Manifesta que caldrà tenir una certa celeritat per desenvolupar sectorialment aquesta 
Ordenança per a cada una de les entitats, institucions o persones jurídiques, en 
general, que sol·licitin les subvencions, perquè segurament les especificitats seran 
diferents, cosa que comportarà bastant de feina. 
Acaba dient que aquesta Ordenança és una eina important i que el primer pas que es 
dóna avui és destacable. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.4 ALTERAR LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL SUBSÒL D'UNA FINCA 

INCLOSA A LA UNITAT D'ACTUACIÓ 1 DEL PERI BARRERES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de setembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. Per resolució de l’alcalde president, dictada en data 26 de juliol de 2004, es va incoar 
procediment de desafectació de l’ús públic del subsòl de l’immoble següent: 
 

— Porció de terreny de forma irregular, que constitueix l’espai públic resultant de 
la reparcel·lació de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres, de 1.434,44 m2 de 
superfície. Límits: al Nord, amb la part dels carrers Barreres i Muralla de Sant 
Francesc fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; al Sud, una altra part 
dels carrers Barreres i Travessia Barreres fora de la Unitat d’actuació 1 del 
PERI Barreres; a l’Est, solar propietat de FORUM, SA, resultant de la 
reparcel·lació de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; i a l’Oest, el carrer 
Muralla de Sant Francesc. 

 
— Dades urbanístiques: 
 

Classificació del sòl: Sòl urbà. 
Qualificació del sòl: Viari, segons el PERI Barreres. 

 
— Qualificació jurídica: bé de domini públic—ús públic. 
 
— Títol d’adquisició: porcions de carrers existents des de fa més de 100 anys i 

escriptura de cessió atorgada per FORUM, SA a favor de l’Ajuntament de 
Manresa, en data 23 de juliol de 2004. 

 
II. La voluntat de l’Ajuntament és cedir un dret de superfície en el subsòl de la indicada 
finca a favor de la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de 



 30

Manresa, SA (FORUM, SA, en endavant), per la qual cosa el bé en qüestió ha de tenir 
la qualificació jurídica de bé patrimonial. 
 
III. La resolució a què fa referència el fet número I també contenia l’obertura d’un tràmit 
d’informació pública per un termini de 20 dies. 
 
IV. Segons l’informe tràmit desafectació emès pel cap de la Unitat de Contractació i 
Patrimoni en data 8 de setembre de 2004, durant el termini d’informació pública no 
s’ha presentat cap reclamació o al·legació al procediment. 
 
V. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 9 de 
setembre de 2004, en el qual considera ajustada a dret la desafectació. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Desafectació del bé. L'article 20.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 
per decret 336/1988, de 17 d'octubre (RPEL, en endavant), estableix que l'alteració de la 
qualificació jurídica dels béns dels ens locals requereix un expedient en el qual 
s'acreditin la legalitat i l'oportunitat del canvi d'afectació: 
 

— Legalitat: l'expedient s'ha de tramitar conforme les prescripcions que estableix el 
capítol 2 de la secció 3a. del títol I del RPEL, i segons el que preveu l'article 204, 
punts 1 i 5, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
— Oportunitat: l'oportunitat del canvi de qualificació jurídica ve justificada perquè 

l'immoble objecte de desafectació se cedeixi en règim de dret de superfície a 
favor de la societat anònima municipal FORUM, SA. 

 
2. Òrgan competent. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord d'alteració de la 
qualificació jurídica és el ple de la corporació, de conformitat amb els articles 22.2 lletra l 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, en 
endavant), 52.2 lletra l del TRLMRLC i 20.2 del RPEL. 
 
3. Quòrum qualificat. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació (13 membres), d'acord amb els articles 47.2 lletra n 
de la LBRL, 114.3 lletra m del TRLMRLC i 20.2 del RPEL. 
 
4. Informes preceptius. Abans de l'adopció de l'acord de desafectació, cal que emetin 
informe preceptiu el secretari i l’interventor de la corporació, de conformitat amb l’article 
179.1 lletra b del TRLMRLC. 
 
5. Rectificació de l'inventari. Cal que l'adopció de l'acord de desafectació vagi seguida 
d'una actualització de l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de 
l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del RPEL. 
 
A l'efecte, s'ha de modificar la fitxa número 111.b.48 de l’Inventari i s’ha de crear la fitxa 
que figura adjunta al present dictamen. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica del subsòl de l’immoble que es descriu a 
continuació, del qual s’adjunta un plànol: 
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— Descripció: Porció de terreny de forma irregular, que constitueix l’espai públic 

resultant de la reparcel·lació de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres, de 
1.434,44 m2 de superfície.  

 
— Límits: al Nord, amb la part dels carrers Barreres i Muralla de Sant Francesc 

fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; al Sud, una altra part dels 
carrers Barreres i Travessia Barreres fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI 
Barreres; a l’Est, solar propietat de FORUM, SA, resultant de la reparcel·lació 
de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; i a l’Oest, el carrer Muralla de Sant 
Francesc. 

 
— Dades urbanístiques: 
 

Classificació del sòl: Sòl urbà. 
Qualificació del sòl: Viari, segons el PERI Barreres. 

 
— Registre de la Propietat: pendent d’inscripció. 
 
— Títol: Porcions de carrers existents des de fa més de 100 anys i escriptura de 

cessió atorgada per FORUM, SA, i l’Ajuntament de Manresa en data 23 de juliol 
de 2004. 

 
La qualificació jurídica d’aquest immoble passa a ser la de BÉ PATRIMONIAL. 
 
SEGON. Actualitzar l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, per aplicació d’allò que disposa l’article 102.2 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, modificant la fitxa número 111.b.48 de l’Inventari i creant la fitxa 
número 331.135 que figura adjunta al present dictamen. 
 
TERCER. Sol·licitar al Registrador de la Propietat número 1 de Manresa, la inscripció 
de la desafectació aprovada en el punt primer d’aquest acord, amb l’obertura d’un full 
registral independent per al subsòl desafectat." 
 

IMMOBLES 
 
DADES GENERALS: 
 Nom: Subsòl d’una finca inclosa en la Unitat d’actuació 1 del 

PERI Barreres, de 1.434,44 m2. 
 

 Situació: C/Barreres i C/Mel. 
 

 Núm. Inventari: 331.135 
 

 Condicions d’ús del subsòl:  
 

  Es podrà admetre en el subsòl de la zona qualificada com 
de places i jardins urbans (clau D3), l’ús d’aparcament 
soterrani sempre que sigui de titularitat pública (art. 231.2 
Pla general). 

 
DADES FÍSIQUES: 
 Superfície del terreny:  
 

  1.434,44 m2 
 

 Descripció: Subsòl de l’espai públic definit per la Unitat d’actuació 1 
de la Modificació del PE Barreres, aprovada inicialment el 
27 de gener de 2004, de forma irregular. 

 

 Límits: Al nord, amb la part del subsòl dels carrers Barreres i 
Muralla Sant Francesc fora de l’àmbit de la Unitat 
d’actuació; al sud, el subsòl d’una altra part dels carrers 
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Barreres i Travessia Barreres fora de l’àmbit de la Unitat 
d’actuació; a l’est, el subsòl del solar de FORUM, SA, 
resultant de la reparcel·lació; i a l’oest, el subsòl del carrer 
Muralla Sant Francesc. 

 
DADES URBANÍSTIQUES: 
 

 Classificació del sòl:  
 

  Sòl urbà 
 

 Qualificació urbanística:  
 

  En part A1: Viari (874,44 m2); i en part D3: Places i 
Jardins Urbans (560 m2), segons la Modificació del PERI 
Barreres. 

 
DADES JURÍDIQUES: 
 

 Qualificació jurídica:  
 

  BÉ PATRIMONIAL 
 

 Registre Propietat:  
  Pendent d’inscripció 
 

 Títol d’adquisició:  
 

  Porcions de carrers existents des de fa més de 100 
anys i escriptura de cessió atorgada per FORUM, SA, 
i l’Ajuntament de Manresa en data 23 de juliol de 
2004. 

 
DADES ECONÒMIQUES: 
 

 Valor del subsòl:  
 

  5.379,15 euros  
 

PLACES I VIALS URBANS 
 
DADES GENERALS: 
 Nom: Finca inclosa en la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres  
 

 Situació: C/Barreres i C/Mel. 
 

 Núm. Inventari: 111.b.48 
 

 Usos:  
 

  Viari urbà. 
 
DADES FÍSIQUES: 
 Superfície del terreny:  
 

  1.434,44 m2 
 

 Descripció: Porció de terreny, de forma irregular, que constitueix 
l’espai públic resultant de la reparcel·lació de la Unitat 
d’actuació 1 del PERI Barreres  

 

 Límits: Al Nord, amb la part dels carrers Barreres i Muralla de 
Sant Francesc fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI 
Barreres; al Sud, una altra part dels carrers Barreres i 
travessia Barreres fora de la Unitat d’actuació 1 del 
PERI Barreres; a l’Est, solar propietat de FORUM, SA 
resultant de la reparcel·lació de la Unitat d’actuació 1 del 
PERI Barreres; i a l’Oest, el carrer Muralla de Sant 
Francesc 

 
DADES URBANÍSTIQUES: 
 

 Classificació del sòl:  
 

  Sòl urbà 
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 Qualificació urbanística:  
 

  Pla especial Barreres  
 
DADES JURÍDIQUES: 
 

 Qualificació jurídica:  
 

  BÉ DE DOMINI PÚBLIC – ÚS PÚBLIC. 
 

 Registre Propietat:  
  Pendent d’inscripció 
 

 Títol d’adquisició:  
 

  Porcions de carrers existents des de fa més de 100 anys i 
escriptura de cessió atorgada per FORUM, SA, i 
l’Ajuntament de Manresa en data 23 de juliol de 2004. 

 
DADES ECONÒMIQUES: 
 

 Valor del terreny:  
 

  21.516,60 euros  
 
OBSERVACIONS: 
 

 — Finca resultant de l’agrupació de porcions de vial amb una urbanització 
precària (que pel desenvolupament del PERI Barreres s’hauran 
d’urbanitzar de nou), i la finca cedida per FORUM, SA, mitjançant 
escriptura pública de data 23 de juliol de 2004. 

 

— Desafectació del subsòl d’aquesta finca, a efectes de cedir posteriorment 
un dret de superfície en el mateix subsòl. 

 
El senyor Perramon i Carrió explica que, per tirar endavant la renovació de l'espai 
Barreres i construir un pàrquing soterrani, que està situat, en part, sota el subsòl en la 
part que és carrer en aquest moment i que serà un nou espai públic en el futur, cal fer 
aquesta declaració del subsòl, com a bé patrimonial, per poder fer, posteriorment, la 
cessió. 
Informa que l'Ajuntament i la societat municipal Fòrum, SA han arribat a la conclusió 
que la millor fórmula i la més àgil pot ser la cessió del dret de superfície, en la 
modalitat de subsòl, i que, per tant, cal fer la declaració, com a bé patrimonial, i la 
inscripció en el registre de béns de l'Ajuntament. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen, per poder tirar endavant 
aquest tràmit, que facilitarà la gestió futura. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.5 APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 

2003. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 de setembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2003, ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en 
la reunió de 31 de maig de 2004, i exposat al públic, juntament amb els seus 
justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, núm. 135 , de 5 de juny de 2004, i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Manresa, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit 
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dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual, l’Alcalde que subscriu, proposa al 
Ple de la Corporació Municipal  l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar el Compte General del Pressupost  de l’exercici de 2003, rendit per 
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
 
SEGON. L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò 
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que l'Ajuntament està en la part final de 
l'aprovació del compte general del Pressupost, que va passar per la Comissió Especial 
de Comptes, i respecte el qual, durant l'exposició pública, no s'ha plantejat cap 
observació ni objecció, i, per tant, es pot donar per finalitzat el procés. 
Diu, però, que abans cal sotmetre a la consideració del Ple l'aprovació del Compte 
general del Pressupost del 2003. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.6 ESTABLIR LES DUES FESTES LOCALS DE MANRESA PER A L'ANY 2005 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 6 de setembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'escrit del director dels Serveis Territorials de Treball i Indústria, de data 23 de 
juliol de 2004, en el qual se sol.licita que es notifiqui a la Conselleria de Treball i 
Indústria les dues festes locals de Manresa. 
 
Atès que l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s'estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels 
municipis respectius. L'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple l'Ajuntament, 
tal com estableix l'article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol. 
 
Atès que tradicionalment les dues festes de caràcter local es realitzen amb motiu de la 
Festa de la Llum i la Festa Major. 
 
És per això que l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
acords següents: 
 
1. Establir com a festes locals de Manresa per a l'any 2005 el dia 21 de febrer, festa 

de la Misteriosa Llum, i el 29 d'agost, Festa Major. 
 
2. Donar trasllat a la Conselleria de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la 

Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació."  
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El senyor Fontdevila i Subirana explica que es tracta d'un tràmit que cal fer davant 
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i que s'estableix el 21 de 
febrer com a la festa de la Misteriosa Llum i el 29 d'agost, com el dia de la Festa Major 
i aniversari del trasllat dels cossos sants. 
Diu que aquest any, aquestes dues festes s'escauen en dilluns, en el cas de la Festa 
Major, perquè està establert que sigui el primer dilluns després de l'últim dissabte 
d'agost; i, en el cas de la llum, perquè aquest any s'escau en dilluns. 
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.7 AMPLIAR EL NOMBRE D'HABITATGES CEDITS A FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA (FORUM) MITJANÇANT  EL 
CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS SIGNAT EL 3 DE GENER DE 2000. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de setembre del 2004, 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 servei dels Serveis a les Persones, en data 27 de juliol de 2004, ha 
emès informe proposant una quarta ampliació del conveni de cessió d’ús esmentat, 
segons la qual siguin inclosos en el conjunt d’habitatges cedits a FORUM, SA, els 
següents habitatges: 
 
— c/Mestre Albagés núm. 4-6, 2n. 1a. 
— c/Mestre Albagés núm. 4-6, 2n. 2a. 
— c/Lluís Argemí de Martí, 1, 4t. 1a.,  
— c/Lluís Argemí de Martí, 2, bxs. 2a.,  
— c/Lluís Argemí de Martí, 4, bxs. 1a.,  
— c/Lluís Argemí de Martí, 4, 1r. 2a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 4, 4t. 2a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 5, 3r. 1a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 7, 1r. 2a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 7, 2n. 2a.,  
— Plaça del Sol, 8, 3r. 2a., i 
— Plaça del Sol, 10, 2n. 2a. 
 
La societat municipal FORUM, SA ha manifestat la seva conformitat amb la proposta 
indicada al punt anterior. 
 
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 Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
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 els següents habitatges: 
 
— c/Mestre Albagés núm. 4-6, 2n. 1a. 
— c/Mestre Albagés núm. 4-6, 2n. 2a. 
— c/Lluís Argemí de Martí, 1, 4t. 1a.,  
— c/Lluís Argemí de Martí, 2, bxs. 2a.,  
— c/Lluís Argemí de Martí, 4, bxs. 1a.,  
— c/Lluís Argemí de Martí, 4, 1r. 2a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 4, 4t. 2a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 5, 3r. 1a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 7, 1r. 2a.,  
— c/ Lluís Argemí de Martí, 7, 2n. 2a.,  
— Plaça del Sol, 8, 3r. 2a., i 
— Plaça del Sol, 10, 2n. 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 dels habitatges municipals esmentats al punt primer. 
 
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. 
 
Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 1a. 
Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 2a. 
Carrer Oleguer Miró número 9, 4t. 1a. 
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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 de la Mel, número 34 (abans 36), 3r. 2a. 
Carrer de la Mel, número 34 (abans 36), 4t. 2a. 
 
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. 
 
 
El senyor Perramon i Carrió explica que la societat municipal Fòrum, SA està 
gestionant un conjunt d'habitatges municipals i que en aquest moment encara n'hi 
havia tot un conjunt que es gestionaven des del departament de Patrimoni i, com que 
s'ha especialitzat aquella empresa municipal en aquest tipus de tractament o gestió, se 
li cedeixen dotze habitatges més. Diu que, en el futur, es continuaran cedint els pisos 
de mestres que es vagin desafectant. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.8 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART. 83 

DEL ROF): INCORPORAR A L'INVENTARI DE FITXERS LÒGICS DE DADES 
DE CARÀCTER PERSONAL, APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL 19 DE 
JULIOL DE 2004, EL DETALL DEL FITXER DENOMINAT "GESTIÓ 
D'ESCOLES BRESSOL". 
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L’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest assumpte a 
l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, la qual 
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 14 de setembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple corporatiu de l’Ajuntament de Manresa, en data de 19 de juliol de 2004, va 
aprovar el document nomenat: Inventari de fitxers lògics automatitzats de dades de 
caràcter personal, com a resposta a la necessitat  de complir amb els requisits de la 
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal 
i del reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin 
dades de caràcter personal, expressat en el decret 994/1999 d’ 11 de juny. 
 
Que en l’expressat document, i en l’apartat relatiu als fitxers de nivell alt, en el seu 
apartat 2.2.3 (Resum de l’inventari de fitxers), es feia referència entre altres al fitxer 
nomenat Gestió escoles bressol. 
 
Que a l’apartat 2.2.4, de l’ expressat document relatiu al detall de fitxers amb dades de 
caràcter personal de nivell alt, no hi figura i per tant no hi té correspondència 
descriptiva la fitxa corresponent al fitxer expressat, per omissió. 
 
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple de la corporació 
municipal, l’ adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1. Incorporar al subapartat 2.2.4 de l’ apartat 1.1 (Fitxers de nivell alt) de l’ Inventari de 
fitxers lògics de dades de caràcter personal aprovat pel Ple corporatiu del dia 19 de 
juliol de 2004, la fitxa comprensiva del detall del fitxer denominat: GESTIO ESCOLES 
BRESSOL, amb el contingut següent: 
 

Denominació Gestió Escoles Bressol 

Finalitat Gestió i manteniment de la informació recollida 
per les Escoles Bressol sobre alumnes i pares. 

Persones o col·lectius Nens i pares del Municipi 
Procediment de Recollida de Dades Formularis 

Estructura i Descripció del Tipus de 
Dades 

Informes Salut, Minusvalideses, DNI / NIF / 
Passaport / NIE, Nom i Cognoms, Direcció, 
Telèfon, Data de Naixement, Nacionalitat, Sexe, 
Pirmi (Si/No), Dades Família, Necessitats 
especials (Si/No) 

Cessions Generalitat de Catalunya (Ensenyament). 
Òrgan Responsable Ajuntament de Manresa. 
Servei o unitat davant el qual es 
poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició 

Secretaria General. 

Mesures de Seguretat 
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és 
el nivell Alt. Les Mesures de Seguretat es 
descriuen en el document de Seguretat. 

 
2. Publicar íntegrament l’ anterior acord al butlletí oficial de la província." 
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El senyor Jordà i Pempelonne explica que en la sessió plenària del mes de juliol es va 
aprovar la llista de fitxers de l'Ajuntament, per registrar-los, en compliment de la Llei de 
protecció de dades, i que, malgrat que en la llista figurava la fitxa descriptiva de les  
escoles bressol, no estava incorporada amb la resta de documentació. 
Diu que amb aquest dictamen se soluciona aquesta omissió.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE PRESIDÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. 
 
3.2.1 APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI LOCAL LOCALRET. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Presidència i Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació, del 3 de setembre del 2004, que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el qual 
l'Ajuntament de Manresa hi està integrat com a ens consorciat. 
 
Vist que l'Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 31 de gener de 2004 
va adoptar, entre d'altres, l'acord de: "Notificar a tots els membres associats l'acord 
d'aprovació inicial dels estatuts i donar-los un termini de tres mesos comptadors des 
de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que 
estimin convenients, amb el benentès que si no se'n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l'acord un cop transcorregut l'esmentat termini." 
 
Vist que la modificació dels Estatuts que es vol dur a terme significa una modificació 
de diversos articles del text fonamentada en alguns casos en la modificació de la 
normativa de referència així com en l'experiència adquirida des de l'any de constitució 
del Consorci per al funcionament dels òrgans de govern. 
 
Vist que els criteris bàsics de modificació dels estatuts són els següents: 
 
1) Voluntat d'adequar la norma estatutària a noves exigències i demandes de 

l'organització, però intentant conservar al màxim la voluntat fundacional del 
Consorci que s'expressa amb la definició general d'objectius i finalitats i amb el 
peculiar i complex sistema de representació dels municipis en els òrgans de 
govern del consorci. EI criteri ha estat de mínima modificació. 

 
2) Mínima modificació dels objectius i finalitat del consorci. 
 

— S'han tret les referències directes al concurs del cable i la participació del 
consorci en òrgans i meses de contractació derivats de la normativa del cable 
ja derogada. 

 
— S'incorpora una menció genèrica al foment de les TIC. 
 
— S'incorpora una referència especifica al projecte Administració Oberta de 

Catalunya. 
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— Es millora el redactat per tal d'assumir la representació en accions jurídiques 
en defensa dels interessos de les entitats consorciades 

 
— S'habilita al consorci per a la prestació de serveis de telecomunicació. 

 
3) Òrgans de govern: 

 
— Es suprimeixen les Juntes de Demarcació com a òrgans de govern del 

Consorci, però es mantenen com àmbits territorials per a la determinació de la 
representació i composició del òrgans de govern del Consorci i per a la 
formació de la voluntat (sistema de votacions) dels òrgans de govern. 

 
— L'Assemblea General funcionaria en règim de Plenari i de Comissió Delegada, 

amb la idea de que el Plenari es reuneixi cada dos anys. 
 
— La Comissió Delegada de l'Assemblea general estaria integrada pel president, 

vice-presidents, consell d'administració i els membres que ara integren les 
Juntes de Demarcació. 

 
— Es preveu la possibilitat d'ampliar els membres del Consell d'Administració 

fins un màxim de 28 membres enfront dels 16 actuals. 
 
— Es crea la Comissió Executiva integrada pel President i els vice-presidents i 

amb l'assistència del Director General i amb les funcions d'assistència a la 
Presidència en l'exercici de les seves funcions i la realització del seguiment de 
la gestió ordinària del Consorci. Es preveu que es reuneixi amb una 
periodicitat mensual. 

 
4) Participació diputacions i consells comarcals. 
 

a. Es proposa establir un mecanisme de relació especials amb les diputacions 
catalanes que comportaria dos principals conseqüències: 

 
— La participació, amb veu però sense vot, de representants de les 

Diputacions en els òrgans de govern col·legiats del consorci. 
 
— L'establiment d'un mecanisme de contribució econòmica en el 

funcionament del consorci mitjançant la quota anual. 
 
b. Igualment es proposa establir un mecanisme de relació estable amb els 

consells comarcals, per tal de millorar l'acció i la relació del consorci amb els 
petits municipis. 

 
— Creació estatutària d'una comissió del consells comarcals. 
 
— Elecció, entre els consells comarcals participants, d'un representant de 

dita comissió al Consell d'Administració del Consorci i altres òrgans de 
govern col·legiat. 

 
— Participació dels consells comarcals a l'Assemblea General del consorci. 
 
— Establiment d'un mecanisme de contribució econòmica en el 

funcionament del consorci mitjançant la quota anual. 
 
5) Altres qüestions que es proposen modificar. 
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— Es regula estatutàriament la Comissió Especial de Comptes en el termes 

que ha vingut funcionant fins ara mitjançant acord de l'Assemblea. 
 
— Es perfecciona el redactat d'alguns articles referits al règim econòmic i 

financer del consorci. 
 
— S'estableix la vinculació del Director general mitjançant la figura del 

personal eventual de confiança. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s'ajusten al que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la 
resta de disposicions legals per les quals es regeixen els Consorcis. 
 
Atès que l'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels 
estatuts del Consorci, amb l'acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada 
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per la seva 
aprovació. 
 
Atès que l'article 313.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s'han d'adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació, per la qual cosa, i en 
aplicació de l'article 33.1.n) en relació amb el número 4 del propi article de la Llei de 
bases de règim local, correspondrà la seva aprovació al ple de la corporació de forma 
indelegable. 
 
Atès que l'acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s'ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que 
s'insereixen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, com a regidor delegat de Presidència i Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l'Assemblea General del mateix en sessió plenària de 31 de gener de 
2004, segons consta a l'expedient administratiu i d’acord amb el redactat que s’adjunta 
com annex al present dictamen. 
 
SEGON. Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients." 
 

Estatuts del Consorci Localret 
 
TÍTOL I 
 
Capítol I 
 
Article 1 
 
Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l'empara del que preveuen l'article 87 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 269 i següents 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 a fi i efecte d'impulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de la Societat 
de la Informació. 
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Article 2 
 
EI Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents entitats: 
 
2.1. Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci 
 
2.2. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Article 3 
 
3.1 EI Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'aquells municipis catalans en els quals es donin les 

circumstàncies previstes en l'article anterior que ho desitgin. 
 
3.2 L'acord d'admissió de nous membres haurà de ser adoptat pel Consell d'Administració d'acord amb 

el procediment previst en aquests Estatuts. 
 
3.3 Durant el primer any de funcionament del Consorci, la incorporació com a nous membres d'aquells 

municipis que reuneixin les condicions de l'article segon i que ho sol, licitin, serà automàtica des del 
moment en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels estatuts, passant a 
exercir els seus drets i obligacions immediatament. 

 
Article 4 
 
Les diputacions catalanes, en la seva condició d'entitats locals de caràcter territorial i compartint els 
objectius i finalitats del Consorci, podran establir una relació preferent amb el Consorci mitjançant el 
reconeixement de la condició d'entitat local vinculada al consorci Localret. Reconeixement que comportarà 
l'establiment d'un marc especial de relació que, entre d'altres qüestions, contemplarà: 
 
a) La participació, amb veu però sense vot, de cada Diputació vinculada en l'Assemblea general de 

Consorci. 
b ) La participació, amb veu però sense vot, d'un representant de cada Diputació vinculada en la 

Comissió delegada de l'Assemblea general del Consorci. 
c) La participació, amb veu però sense vot, d'un representant de cada Diputació vinculada en el Consell 

d'Administració del Consorci. 
d) La participació de representants de les Diputacions vinculades en qualsevol òrgan de participació o 

comissió de treball especifica que creï el Consorci. 
e) La participació d'un representant de cada Diputació vinculada en els òrgans de govern col·legiat de 

les entitats personificades de gestió del Consorci. 
f) La contribució econòmica de la Diputació vinculada al funcionament general del Consorci, mitjançant 

un aportació econòmica en forma de quota anual, la quantia de la qual serà determinada per acord 
entre la Diputació i el Consorci i validada per l'Assemblea general de Consorci. 

 
EI reconeixement de la condició d'entitat vinculada al Consorci Localret es formalitzarà mitjançant un 
conveni interadministratiu de cooperació, en el que es concretaran els aspectes principals de la relació 
entre ambdues  entitats i que podrà tenir una durada relacionada amb la mateixa vigència del Consorci. 
 
Article 5 
 
Els consells comarcals, en la seva condició d'entitats locals de caràcter territorial i amb la finalitat de 
facilitar la seva participació en les activitats i els objectius del Consorci gaudiran d'un marc especial de 
relació amb el consorci Localret que es concretarà en: 
 
a) La constitució d'una Comissió de Consells Comarcals que agruparà a les entitats comarcals i que 

tindrà per objecte establir un marc estable de discussió, debat i proposta sobre l'acció del Consorci i 
la problemàtica especifica dels petits municipis en el procés d'implantació de la banda ampla de 
telecomunicacions i de l'impuls de la Societat de la Informació. 

 
b ) La participació, amb veu però sense vot, dels consells comarcals, que hagin establert conveni amb al 

Consorci per a la seva incorporació a la Comissió de Consells Comarcals, en l'Assemblea general de 
Consorci. 

 
c) La participació, amb veu però sense vot, de dos representants dels consells comarcals, integrats en 

la Comissió de Consells Comarcals, en la Comissió delegada de l'Assemblea general del Consorci. 
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d) La participació, amb veu però sense vot, de dos representants dels consells comarcals integrats en 
la Comissió de Consells Comarcals, en el Consell d'Administració del Consorci. 

 
e) La participació, amb veu però sense vot, de dos representants dels consells comarcals integrats en 

la Comissió de Consells Comarcals, en qualsevol òrgan de participació o comissió de treball 
específica que creï el Consorci. 

 
f) La participació, amb veu però sense vot, de dos representants dels consells comarcals integrats en 

la Comissió de Consells Comarcals, en els òrgans de govern col·legiat de les entitats personificades 
de gestió del Consorci. 

 
EI reconeixement d'aquesta especial relació i la integració a la Comissió de consells comarcals es 
formalitzarà mitjançant conveni interadministratiu de cooperació entre el consell comarcal i el consorci 
Localret , en el que es concretaran els aspectes principals de la relació entre ambdues entitats, la 
participació en dita Comissió, les aportacions econòmiques en forma de quota anual (la quantia de la qual 
serà determinada per acord entre e! consell comarca! i e! Consorci i serà validada per l'Assemblea 
general de Consorci), i que podrà tenir una durada relacionada amb la mateixa vigència del Consorci. 
 
Article 6 
 
EI domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 162, 3a planta, de la ciutat de Barcelona 
 
EI domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general. 
 
Capítol II 
 
Règim jurídic 
 
Article 7 
 
EI Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, 
es regeix per aquests estatuts, pels reglaments interns que regulin la seva organització, el funcionament i 
l'ordenació de les diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables. 
 
Article 8 
 
EI Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, i independentment de la 
dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i dret privat que requereix la realització 
dels seus propis objectius. 
 
En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com a 
subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, 
gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, 
interposar recursos i exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes 
necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d'acord amb el que disposen aquests 
estatuts i la legislació aplicable. 
 
Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 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, correspon al 
Consorci en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, 
les potestats i prerrogatives següents: 
 
a) La reglamentària i d'autoorganització. 
b ) La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i contribucions especials, 

i la financera. 
c) La de programació i planificació. 
d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns. 
e) La d'execució forçosa i la sancionadora. 
f) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords. 
g) La presumpció de legitimitat i !a d'executivitat de llurs actes i acords. 
h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i les de prelació, de 

preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública en relació a llurs crèdits, sense 
perjudici de les que corresponen a la Hisenda de l'Estat i de la Generalitat. 

i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts per les Lleis. 
 
Capítol III 
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Finalitats i funcions 
 
Article 9 
 
Constitueixen els objectius del Consorci els següents: 
 
a) Coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i iniciatives relatives al 

desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i serveis públics que puguin ser prestats per 
mitjans telemàtics. 

b ) Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades amb similars finalitats que les exposades en 
el punt anterior. 

c) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels municipis consorciats el procés d'implantació i 
construcció de les xarxes en l'àmbit local i, en cas de delegació d'algun d'aquests municipis, exercir 
les funcions de direcció del procés. 

d) Impulsar la prestació de serveis de telecomunicacions i vetllar per l'accés dels programadors i dels 
prestadors de serveis a les xarxes existents en les condicions previstes en els plecs de condicions 
d'acord amb els principis de neutralitat, transparència i no discriminació. 

e) Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i preus 
públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui. 

f) Impulsar la creació i desenvolupament de xarxes locals. 
g) Participar en el desenvolupament d'altres xarxes. 
h) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions municipals a 

través de xarxes o sistemes de telecomunicacions. i) Qualsevol altra finalitat que els ajuntaments 
consorciats li encomanin o deleguin en relació a les xarxes i als serveis de telecomunicació. 

j) Fomentar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en 
els municipis catalans. 

k) Coordinar la participació de les institucions locals catalanes en el projecte  d'Administració Oberta de 
Catalunya. 

 
Article 10 
 
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions següents: 
 
a) Representar als municipis consorciats davant tota mena d'empreses i organismes relacionats amb la 

construcció i explotació de les xarxes de telecomunicacions i amb la prestació de serveis de 
telecomunicacions, i subscriure convenis de col·laboració amb persones o entitats públiques i 
privades, necessaris per a la consecució de les seves finalitats. 

 
b ) Redactar estudis i plans de caràcter general i concret per tal d'assolir les finalitats esmentades en 

l'àmbit dels municipis consorciats. 
 
e) Redactar a instàncies dels municipis consorciats les normes tècniques i reglamentàries que s'hauran 

de seguir en la implantació de les xarxes i actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes 
i d'instal.lacions i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les obres i les accions corresponents. 

 
d) Supervisar i informar el compliment dels compromisos assumits pels operadors de 

telecomunicacions en el procés de liberalització i el compliment de la normativa especial del sector 
quan afecti el cercle d'interessos municipals. 

 
e) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis específics i 

d'assessorament especial. 
 
f) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis de telecomunicacions en l'àmbit dels municipis 

consorciats. 
g) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, tant pels municipis 

consorciats, com pels veïns. 
 
h) Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributaria i recaptatòries dels 

tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de satisfer els operadors de 
telecomunicacions. 

 
i) Sol.licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes. 
 
j) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus d'autoritats i 

administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions. 
 
k) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens consorciats. 
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I) Representar a les entitats associades davant de les altres Administracions i de les institucions en els 

assumptes relacionats amb l'Administració Oberta de Catalunya i el foment de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

 
m) Ostentar els títols legals pertinents per a la gestió d'infraestructures i la prestació de serveis de 

telecomunicació. 
 
En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el propi Consorci, ja sigui 
directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de règim local. 
 
TÍTOL II 
 
Òrgans de govern 
 
Article 11 
 
11.1. Són òrgans de Govern del Consorci 
 
 — L'Assemblea general, en règim de Plenari i de Comissió delegada. 
 — EI Consell d'Administració. 
 — EI President. 
 — Tres Vicepresidents, que seran designats pel President i que hauran de correspondre a 

cadascuna de les tres demarcacions territorials definides a l'article 12 del presents estatuts. 
 — La Comissió executiva. 
 — EI Director general. 
 
També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es considerin adients. 
 
11.2 Els representants dels municipis en els òrgans de govern del Consorci hauran de ser 

necessàriament membres electes de les respectives corporacions i seran nomenats i substituïts 
lliurement pels respectius municipis consorciats. Llur mandat coincidirà amb el període que duri el 
del consistori que li hagi encomanat l'esmentada representació. 

 
11.3 La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats 

coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest mandat, continuaran en 
les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la convocatòria i celebració de la sessió del 
Plenari de l'Assemblea general per a la renovació dels seus membres. Aquesta sessió s'haurà de 
celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les 
Corporacions Locals. 

 
Article 12 
 
Les demarcacions territorials definides a l'acord signat entre la Federació de Municipis de Catalunya, 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Generalitat de Catalunya en data de 21 de març de 
1996 i que varen constituir l'àmbit territorial per al desplegament de la xarxa de cable segons ordres del 
Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de data 26 de febrer de 1997), 
constitueixen l'àmbit territorial d'agrupació i representació dels municipis consorciats per a la determinació 
de la composició i la formació de la voluntat dels òrgans de govern del Consorci, en els termes indicats en 
els presents estatuts i respectant el sistema de representació establert a l'acord fundacional del Consorci. 
 
A aquest únics efectes existiran tres àmbits territorials que seran: Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, 
i Demarcació Barcelona - Besòs. 
 
Capítol I 
 
De l'Assemblea general 
 
Article 13 
 
13.1 L'Assemblea general és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes 

resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats 
 
13.2 L'Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci. 
 
13.3 L'Assemblea general elegirà un president del Consorci que ho serà també de l'Assemblea. 
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13.4 Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea general en aquells ens consorciats que 
estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva demarcació territorial. 

 
13.5 La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques tindran un 

representant cadascuna a l'Assemblea general, que assistirà amb veu i sense vot a les reunions de 
l'esmentada Assemblea. 

 
13.6 L'Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió delegada. 
 
Article 14 
 
De l'Assemblea general en règim de Plenari 
 
14.1 Correspondran al Plenari de l'Assemblea general els acords relatius a: 
 
 a) La modificació dels Estatuts. 
 b ) La dissolució i liquidació del Consorci. 
 c) La separació de membres del Consorci. 
 d) L'aprovació del programa general d'actuació biennal del Consorci. 
 e) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
 f) L'aprovació de comptes. 
 g) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i  de Serveis del Consorci. 
 h) L'elecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels membres del Consell 

d'Administració. 
 i) L'elecció dels membres de la Comissió delegada de l'Assemblea general segons els criteris de 

distribució territorial i poblacional indicats a l'article 15. 
 j) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i objectius 

del Consorci. 
 k) Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió delegada de l'Assemblea 

general sempre que sigui requerit. 
 I) La creació d'ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 
 
L'aprovació del pressupost i l'aprovació dels comptes poden ser exercides per la Comissió delegada de 
l'Assemblea en el termes que s'indiquen a l'article 15. 
 
14.2 EI Plenari de l'Assemblea general estarà integrat per un representant de cada Municipi que integra el 

Consorci. 
 
Article 15 
 
De la Comissió delegada 
 
15.1 Funcions  
 
La Comissió delegada de l'Assemblea general que actuarà per delegació d'aquesta tindrà atribuïda les 
funcions que li assignen el presents estatuts més aquelles que li pugui delegar el Plenari de l'Assemblea 
per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
15.2 Composició. 
 
La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents: 
 
 a) EI President del Consorci. 
 
 b ) Tretze (13) electes locals corresponents a l'àmbit territorial de la demarcació Nord-est segons la 

següent representació: 
 
 — 1. EI vicepresident corre ponent a aquest àmbit territorial. 
 — 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
 — 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 3 representants de 30.001 i 

100.000 habitants. 
 — 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 
 
 c) Dotze (12) electes locals corresponents a l'àmbit territorial de la demarcació Barcelona-Besòs, 

segons la següent representació: 
 
 — 1. EI vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.  
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 — 8 representants del municipi de Barcelona. 
 — 3 representants d'altres municipis. 
 
 d) Tretze (13) electes locals corresponents a l'àmbit territorial de la demarcació Oest segons la 

següent representació: 
 
 — 1. EI vice-president corresponent a aquest àmbit territorial. 
 — 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
 — 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 
 — 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants. 
 — 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 
 
 e) Els membres del Consell d'Administració 
 
15.3 Correspon a la Comissió delegada de l'Assemblea: 
 
 a) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
 b ) L'aprovació de comptes. 
 c) L'aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball. 
 d) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i objectius 

del Consorci. 
 
Article 16 
 
Funcionament i règim de sessions del Plenari de l'Assemblea general 
 
16.1 L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys  
 com a mínim. 
 
16.2 L'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: 
 
 a) A instància del seu President. 
 b ) Quan ho decideixi la majoria del Consell d'Administració. 
 
16.3 La convocatòria de les sessions de l'Assemblea general es farà per escrit amb el corresponent ordre 

del dia i es notificarà a cadascun dels representants dels membres del Consorci amb una antelació 
mínima de quinze dies. 

 
16.4 La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit. 
 
16.5 En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi 

constància. 
 
16.6 Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com a mínim, un 

terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es constituirà mitja hora després de 
la primera) serà suficient amb els membres presents. 

 
Article 17 
 
Adopció d'acords 
 
Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos expressats per trams de 
població i per demarcació, d'acord amb el que segueix: 
 
17.1 Tots els municipis membres del Consorci estaran representats a l'Assemblea general en règim de 

Plenari i votaran per demarcacions territorials. Cada demarcació tindrà un terç dels vots del Plenari 
de l'Assemblea general. 

 
17.2 Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest votaran dins del tram de 

població i de la demarcació a la que pertanyin en funció de la relació següent: 
 
 — Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la 

votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. - Els municipis entre 10.001 i 
30.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a 
una quarta part dels vots de la demarcació. 

 — Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 
majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
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 — Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari 
de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 

 — Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants s'integren en el tram de 
població entre 10.001 i 30.000 habitants. 

 
17.3 Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva 
 demarcació en funció de la següent relació: 
 
 — Barcelona: 75% 
 — La resta de municipis: 25% 
 
17.4 Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els Estatuts obligaran als ens 

consorciats en la mesura que els afectin. 
 
17.5 En cas d'em pat en el si d'una demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de població en el que la 

relació entre membres de dret i membres de fet sigui major en el moment d'efectuar-se la votació. 
 
17.6 No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea General els municipis que no estiguin al corrent de les 

seves obligacions econòmiques amb el Consorci. 
 
Article 18 
 
Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada 
 
18.1 La Comissió delegada de l'Assemblea general celebrarà una sessió cada dos anys com a mínim, 

coincidint amb l'any en que no se celebri sessió Plenària de l'Assemblea general. 
 
18.2 Si per acord del Consell d'Administració es resolt convocar sessió plenària de l'Assemblea general 

l'any que correspondria sessió de la Comissió delegada, el Plenari actuarà en la seva condició 
d'òrgan superior i no serà necessària la convocatòria de la Comissió delegada. 

 
18.3 La Comissió delegada de l'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: 
 
 a) A instància del seu President. 
 b ) Quan ho decideixi la majoria del Consell d'Administració. 
 
18.4 La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de l'Assemblea general es farà per escrit 

amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels seus membres amb una antelació 
mínima de quinze dies. 

 
18.5 La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit. 
 
18.6 En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi 

constància. 
 
18.7 Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com a mínim, un 

terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es constituirà mitja hora després de 
la primera) serà suficient amb els membres presents. 

 
18.8 Els acords de la Comissió delegada s'adoptaran en les mateixes proporcions que els indicats per al 

Plenari de l'Assemblea general. 
 
Capítol II 
 
Del Consell d'Administració 
 
Article 19 
 
19.1 EI Consell d'Administració del Consorci estarà format per una mínim de 16 membres i un màxim de 

28 membres , d'acord amb la següent composició: 
 
 — EI President del Consorci 
 — Els tres Vicepresidents  
 — Un mínim de 12 i fins un màxim de 24 electes locals elegits per l'Assemblea general, respectant 

sempre una igual representació de. cadascuna de les demarcacions territorials: 
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 o De quatre a vuit membres corre ponents a la demarcació territorial Nord-est, un o dos per 
cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l'Assemblea. 

 o De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o dos per cada tram 
de població, assignats en la Comissió delegada de l'Assemblea. 

 o De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de Barcelona-Besòs. 
 
19.2 EI vot en el si del Consell d'Administració serà delegable i, en cas d'empat, correspondrà al 

President exercir el vot de qualitat. 
 
19.3 També assistiran al Consell d'Administració, amb veu pera sense vot, un representant de cada 

Diputació que ostenti la condició d'entitat vinculada al consorci Localret, en el termes indicats a 
l'article 4. 

 
19.4 Tindran també la condició de membres del Consell d'Administració amb veu però sense vot, el 

Director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
un representant de la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
19.5 També assistiran al Consell d'Administració dos representants dels Consells Comarcals integrats a la 

Comissió indicada a l'article 5. 
 
Article 20 
 
20.1 EI Consell d'Administració tindrà les següents atribucions: 
 
 a) Donar compliment als acords de l'Assemblea general en règim de Plenari i de Comissió 

delegada. 
 
 b ) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions establertes a la Llei i 

desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el pressupost aprovat 
 
 c) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis i la seva contractació conforme els Plans 

del Consorci. 
 
 d) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les finalitats del 

Consorci i establir les contraprestacions a percebre. 
 
 e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci. 
 
 f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci. 
 
 g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis i contractes. 
 
 h) Formular la proposta de pressupost del Consorci, l'inventari, els balanços, els comptes de 

resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost. 
 
 i) Adoptar els acords d'admissió dels nous membres. 
 
 j) Realitzar totes aquelles activitats que l'Assemblea general li delegui i les que resultin d'aquests 

Estatuts. 
 
 k) Nomenar el Director General. 
 
 I) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern. 
 
20.2. EI Consell d'Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos. 
 
Capítol III 
 
Del President 
 
Article 21 
 
Correspondrà al President: 
 
a) Representar el Consorci. 
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b ) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del Consorci i dirigir les 
deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat. 

 
c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci. 
 
d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar les 

disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
 
e) L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i el Consell d'Adminis tració en 

matèries de les seves respectives competències. 
 
f) Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades a l'Assemblea general i al Consell 

d'Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió dels òrgans 
col.legiats. 

 
g) Aprovar la liquidació del pressupost. 
 
Article 22 
 
Dels vice-presidents 
 
22.1 EI President designarà tres vice-presidents, un per cadascuna de les tres demarcacions territorials 

definides a l'article 12, que hauran de ser representants municipals. 
 
22.2 Correspon a les Vice-presidències les funcions de substitució de la Presidència en 
 els casos d'absència, vacant, malaltia o deure legal d'abstenció. 
 
22.3 Les Vice-presidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i 
 comeses específiques que la Presidència els delegui. 
 
Capítol IV 
 
De la Comissió executiva 
 
Article 23 
 
La Comissió executiva estarà integrada pel President i els tres Vice-presidents del Consorci amb 
l'assistència del Director general. 
 
Correspon a la Comissió executiva l'assistència a la Presidència en l'exercici de les seves funcions i la 
realització del seguiment de la gestió ordinària del Consorci. En aquest sentit, assistirà a la Presidència en 
la formació de l'ordre del dia de l'Assemblea general i del Consell d'Administració. 
 
Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar el president o el Consell 
d'Administració del Consorci. 
 
La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual. 
 
A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà necessària la presència del 
secretari, que serà d'assistència preceptiva en les sessions resolutòries per exercir les funcions 
delegades. 
 
Capítol V 
 
Del Director General 
 
Article 24 
 
EI Director general serà nomenat pel Consell d'Administració a proposta del President i tindrà la condició 
de personal eventual del Consorci. 
 
Article 25 
 
EI Director General tindrà les següents funcions: 
 
a) Dirigir i inspeccionar l'administració, el personal i els serveis del Consorci i fer executar els acords del 

Consell d'Administració. 



 51

b ) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
 
c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la delegació que li atorgui 

el Consell d'Administració o el President i, amb el mateix límit, ordenar pagaments. 
 
d) Elevar una memòria anual de l'actuació del Consell d'Administració a l'Assemblea general. e) Assistir 

a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot. f) Altres funcions que l'Assemblea 
general o el Consell d'Administració li deleguin. 

 
TÍTOL III 
 
Règim de personal, patrimonial i econòmic 
 
Article 26 
 
EI Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats. EI seu nombre, 
categories  i funcions vindran determinades en la plantilla i en la relació de llocs de treball aprovades per 
l'Assemblea general. 
 
La selecció de personal es farà d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. 
 
EI Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats consorciades, en règim 
funcionarial o laboral. 
 
Article 27 
 
EI Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció seran exercits per funcionaris que desenvolupin aquestes 
funcions en algun dels Municipis consorciats i seran designats per acord del Consell d'Administració, 
vinculant-se al Consorci en règim d'acumulació de funcions en els termes establerts a la legislació 
aplicable. 
 
Article 28 
 
EI patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit al 
corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell d'Administració. 
 
Article 29 
 
29.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
 
 a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi. 
 b ) Aportacions dels ens locals consorciats. 
 e) Subvencions, ajudes i donatius. 
 d) Productes del seu patrimoni. 
 e) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis. 
 
29.2 Les aportacions econòmiques dels membres del Consorci destinades al seu finançament es 

calcularan d'acord amb la participació de cada municipi en el tram de població i demarcació que li 
correspongui, de tal manera que cada demarcació haurà d'aportar una quantitat proporcional al pes 
del vot que té en el conjunt de la demarcació. 

 
Article 30 
 
30.1 L'Assemblea general, en règim de Plenari o de Comissió delegada, amb la proposta prèvia del 

Consell d'Administració, aprovarà un pressupost anual d'ingressos i despeses abans del 31 de 
desembre de cada any, per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent. igualment, n'aprovarà les 
modificacions durant l'exercici. Si en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà prorrogat 
l'anterior. 

 
30.2 EI règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local i altra 

normativa que en el futur es dicti sobre la matèria. 
 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a 

les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones 
autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. 
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30.3 Tots els actes, documents i expedients de l'Administració del Consorci i de totes les entitats 
depenents d'aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se'n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la 
Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 194 a 203 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 

 
30.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, 

en la seva triple acepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control 
d'eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d'Intervenció general 

 
Article 31 
 
La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un màxim de cinc vocals a 
designar per l'Assemblea general en règim de Plenari, entre representants els seus membres i que no 
formin part del Consell d'Administració. 
 
Correspon a la Comissió l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes del Consorci en els termes indicats a la 
Llei d'Hisendes Locals. 
 
TÍTOL IV 
 
Separació i dissolució del Consorci 
 
Article 32 
 
Separació del Consorci 
 
32.1 La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que existeixi per fer-ho una causa 

justa i la institució dissident estigui al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació 
de les seves obligacions pendents. 

 
32.2 Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirar-se'n fins que 

existeixi un acord vàlid de l'Assem blea general que aprovi la retirada de l'organisme consorciat i 
aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de l'anualitat començada i/o fins que hagués 
acabat de pagar l'amortització dels serveis. 

 
Article 33 
 
Dissolució del Consorci 
 
33.1 EI Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
 a) Acord unànime de tots els membres que l'integren. 
 b ) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
 c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
 d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus 

membres. 
 
33.2 L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns 

pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions existents. 
 
 
El senyor Jordà i Pempelonne  diu que es tracta de ratificar la modificació dels nous 
Estatuts del Consorci Localret i n'exposa les principals modificacions que s'han fet.  
Comenta que es modifiquen els objectius del Consorci, se suprimeix el tema de cable, 
s'inclouen els aspectes de promoció de la societat de la informació, s'habilita al 
Consorci per prestar serveis de telecomunicacions i s'esmenta la seva relació preferent 
amb l'Administració Oberta de Catalunya. 
Diu que també es produeixen canvis en òrgans de govern, que consisteixen 
fonamentalment en la creació de la Comissió Executiva, i que s'inclouen els 
mecanismes de relació, que es normalitzen, tant en les Diputacions com en els 
Consells Comarcals, a fi que també tinguin veu en l'assemblea i els organismes de 
govern del Consorci Localret. 
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Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
4.1.1 DELEGAR EN L'ALCALDE PRESIDENT LA FACULTAT D'ADJUDICAR EL 

CONTRACTE DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL 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, del 9 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 17 d’agost de 2004 es va aprovar el 
plec de clàusules i l’expedient de contractació de les obres d’execució del 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 Projecte de 
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de Sant 
Ignasi, tram comprès entre els pk 1+253 i 1+812. 
 
El pressupost de licitació d’aquesta obra era de 6.237.554,10 €, per la qual cosa, de 
conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’òrgan de contractació havia de ser el ple de la corporació.  
 
Tanmateix, als efectes d’agilitar la tramitació de l’expedient de contractació i en atenció 
a la llarga durada de l’execució de l’obra i al finançament de la mateixa, que en ser 
subvencionada mitjançant fons de cohesió de la Unió Europea exigia un estricte 
compliment de terminis, l’alcalde va exercir la competència prevista a l’article 21.1 
lletra k) per raons d’urgència. 
 
Publicat l’anunci de licitació d’aquesta obra en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 1 de setembre de 2004, el termini de presentació de proposicions 
finalitzarà el dia 27 de setembre de 2004, a les 14 hores, la qual cosa suposa que ja 
haurà tingut lloc el ple ordinari de la corporació corresponent al mes de setembre. 
 
En conseqüència, un cop hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, es 
planteja la necessitat de no ajornar l’adjudicació d’aquest contracte fins a la celebració 
del proper ple ordinari, la qual cosa comporta delegar la facultat d’adjudicar el 
contracte a l’alcalde president. 
 
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 9 de 
setembre de 2004. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Competència delegable. La competència plenària en matèria de contractació resulta 
delegable, atès que no figura en el llistat d’atribucions indelegables que recull l’article 
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la delegació és el ple de la 
corporació, de conformitat amb l’article indicat i segons el règim previst a l’article 51 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Delegar en l’alcalde president la facultat d’adjudicar el contracte de les obres 
d’execució del 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 Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, 
torrent de Sant Ignasi, tram comprès entre els pk 1+253 i 1+812. 
 
Un cop exercida la facultat que es delega en el present acord, caldrà que se’n doni 
compte al ple de la corporació, en la primera sessió que tingui lloc." 
 
L'alcalde comenta que, com que la regidora delegada d'Urbanisme, senyora Àngels 
Mas, no és present en aquesta sessió, ell es presentarà els assumptes de la seva 
Àrea. 
A continuació, explica que aquest dictamen planteja, bàsicament, que el 17 d'agost es 
va aprovar el Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de 
Manresa, torrent de Sant Ignasi, que va del carrer de l'Arquitecte Gaudí o la plaça de 
Maria Matilde Almendros, fins a la plaça del Prat de la Riba, aproximadament.  
Diu que aquesta intervenció és absolutament imprescindible perquè en l'anterior 
mandat es va fer una inversió, amb els Fons de cohesió, en la millora dels torrents de 
la ciutat, i, dins del torrent de Sant Ignasi, de la Piscina fins al riu. 
Comenta que, a través del projecte de la Fàbrica Nova, s'ha d'arreglar el torrent de 
Sant Ignasi d'aquell sector, al darrere de la Piscina, una part del qual ja es va fer. 
Explica, així mateix, que recentment es va adjudicar la part del darrere (on hi ha 
situada la OPEL), comenta que es va produir un problema de contractació i diu que 
actualment ja se n'encarrega la societat municipal Aigües de Manresa, SA.  
Diu que aquest dictamen correspon a la part que va fins a la plaça del Prat de la Riba i 
afirma que és imprescindible aquesta intervenció, perquè, més enllà de la necessitat 
d'arreglar-lo, amb el creixement de la ciutat que s'està produint en el sector de La 
Parada, l'Ajuntament té l'obligació de donar resposta al volum d'aigües que es 
produeix.  
Diu que el Ple va aprovar el projecte, que el 17 d'agost es va acordar aprovar el plec 
de clàusules i que el proper 27 de setembre finalitzarà el període de l'obertura de 
pliques i es farà la contractació. 
Explica que, pel volum de l'obra, que té un import de 6.237.000 euros, és competència 
del ple de la Corporació la seva adjudicació. 
Manifesta que és un tema urgent, perquè aquesta intervenció està subvencionada pels 
Fons de cohesió i perquè és important que es faci el més aviat possible, i diu que amb 
aquest acord es delega en l'alcalde la facultat d'adjudicar aquesta obra, i que 
posteriorment se'n donarà compte al ple de la Corporació i a la Comissió d'Urbanisme, 
ja que albira que es faran moltes propostes en aquesta adjudicació, per tractar-se 
d'una obra important. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
  
4.1.2 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 

SOBRERROCA 29,31. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 8 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 15 de març de 2004 fou  
iniciada l’exposició pública dels treballs constitutius de l’AVANÇ DE PLANEJAMENT 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. CARRER SOBRERROCA 29 i 
31, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 
125 del Reglament de Planejament Urbanístic. 
 
Aquests treballs han estat sotmesos a informació pública durant el termini de 30 dies, 
prèvia publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 83, 
de 6 d’abril de 2004, en el diari El Periodico de Catalunya  de 19 de març de 2004 i en 
el diari Regió7, de 20 de març de 2004. 
 
Dins d’aquest termini s’ha presentat un escrit d’al·legacions, i que es relaciona a 
continuació: 
 
RE Data Al·legant Representació 
19797 10 maig 2004 G&C Real State Developers Albert García Aparicio 

 
Per part dels serveis tècnics municipals ha estat emès un informe de resposta a 
aquest escrit, en el qual es fa constar el següent: 
 

El 15 de març del 2004 s’acordà l’exposició pública de l’Avenç de planejament de la 
modificació puntual del Pla general carrer Sobrerroca 29 i 31. Fins a la finalització 
del període d’exposició pública es van presentar un escrit d’intencions i 
suggeriments referent a l’empresa G&C propietària de la finca situada al carrer 
Sobrerroca 29 i que té la intenció de rehabilitar integralment l’edifici existent. En la 
seva exposició manifesten el següent: 
 
a. Manifesten la seva sintonia amb els objectius de recuperació, regeneració i 

transformació del Nucli Antic de la ciutat de Manresa que planteja l’Ajuntament.  
 
b. Que la seva proposta de rehabilitació integral inclou també la creació de noves 

façanes a les actuals mitgeres que possibilitin l’adequació de l’immoble a la nova 
plaça pública.  

 
c. Que la seva actuació de rehabilitació integral no impossibilita la construcció d’un 

edifici de nova planta al solar situat al carrer Sobrerroca 31  
 
d. Que l’estat de degradació de l’edifici existent s’ha vist accelerat en gran mesura 

a conseqüència de l’enderroc de l’edifici contigu i que consideren que no s’ha 
d’endarrerir la resolució de l’expedient. 

 
En relació al punt a, s’escau fer esment que la recuperació, regeneració i 
transformació del Nucli Antic de Manresa és una de les voluntats de l’Ajuntament i 
que els esforços que està fent els darrers anys per assolir aquests objectius 
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necessita també la complicitat i voluntats del sector privat per tirar-les endavant. En 
aquest sentit, és positiu que empreses del sector privat inverteixin al Nucli Antic 
amb sintonia amb els objectius que persegueix l’Ajuntament.  
 
En relació al punt b, s’escau informar que la conversió de les actuals mitgeres amb 
façanes, a part que incrementarà la qualitat urbana i funcional del propi edifici 
residencial, és una condició de la llicència atès que tant la normativa particular de la 
Zona de Nucli Antic (clau 1.1) com la Ordenança municipal sobre intervencions 
arquitectòniques al Nucli Antic de Manresa que determinen les característiques 
estètiques que han de tenir les façanes i que comporta tractar les actuals mitgeres 
que han quedat com a façanes de l’espai públic com a façanes pròpiament dites. 
 
En relació al punt c, s’escau informar que la present modificació puntual del Pla 
general ha establert la delimitació d’un polígon d’actuació anomenat Sobrerroca 31 
que abasta la totalitat de la finca situada al carrer Sobrerroca 31, quedant la finca 
situada al carrer Sobrerroca 29 amb les mateixes determinacions que fixava el Pla 
general i que seran d’aplicació directe a partir de l’aprovació definitiva de la present 
modificació puntual independentment del desenvolupament del polígon d’actuació.  
 
En relació al punt d, s’escau informar que la voluntat de l’Ajuntament és la de 
prosseguir amb la tramitació de l’expedient de modificació puntual del Pla general 
Sobrerroca 29 i 31 amb la celeritat que el propi procediment  permeti. 

 
La conveniència i oportunitat de la modificació es troba, en últim terme, en la 
regeneració del nucli antic: en l’àmbit de la modificació s’ha seguit un procés de 
renovació urbana, quedant en contrast algunes finques, com les del carrer Sobrerroca 
29 i 31, que presenten un estat de degradació important, i a més es troben situades en 
un punt clau de l’entorn, ja que defineixen la cantonada i el pas entre el carrer 
Sobrerroca i la nova plaça executada a l’interior de l’illa. 
 
Per acord plenari de 15 de setembre de 2003, es va 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 termini d’un 
any, a comptar des de la publicació del corresponent anunci en el butlletí oficial de la 
Província, en l’àmbit del carrer Sobrerroca números 29 i 31. La publicació de l’anunci 
va tenir lloc el 3 d’octubre de 2003, i per tant, es troba propera la data de venciment de 
l’acord de suspensió. 
 
Fonaments jurídics 
 
La procedència i tramitació de la modificació puntual del Pla general ha d’ajustar-se als 
articles 94 i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, en virtut dels quals, 
correspon a l’Ajuntament adoptar l’acord d’aprovació inicial i, seguidament s’haurà 
sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de què puguin 
formular-se al·legacions i, si s’escau, sol·licitar informe als organismes afectats per raó 
de llurs competències sectorials.  
 
Així mateix, en compliment de l’article 94 de l’esmentada Llei, la proposta de 
modificació recull la necessitat de la iniciativa i la conveniència i oportunitat de la 
modificació en relació amb els interessos públics i privats, com així s’ha fet esment en 
els antecedents d’aquest dictamen. 
 
Quant a la suspensió de llicències, l’article 71 de la Llei d’Urbanisme, disposa que 
“l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració 
competent a acordar les mesures enunciades per l’article 70.1 (suspensió potestativa 
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de llicències prèvia) en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 
modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió no poden durar més de dos 
anys en cas d’acumulació dels supòsits regulats pels articles 70 i 71. 
 
Vist el 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, quant a 
la convocatòria d’informació pública. 
 
Atès que en virtut de l’article 22.2, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, i 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, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon 
al Ple. 
 
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. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 
SOBRERROCA 29, 31, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 83 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme. 
  
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels 
anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica,  
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, i article 3 del Decret 283/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. Publicar-
ho també en els mitjans de comunicació local i en el taulell d’edictes d’aquest 
Ajuntament. 
 
3r. 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, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona  de 3 d’octubre de 2003, per termini de SIS MESOS més, a comptar des 
d’aquesta darrera data, en l’àmbit del carrer Sobrerroca 29 i 31, de conformitat amb 
l’article 71 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. L’àmbit de la suspensió de 
llicències és el que es grafia en el plànol annex a aquest dictamen." 
 

ANNEX 
(àmbit suspensió) 

(Escala 1/500) 
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L'alcalde explica que es tracta de l'aprovació inicial de la modificació del Pla General  
que afecta a les finques número 29 i 31 del carrer de Sobrerroca, amb l'objectiu, per 
una banda, de fer una alineació de l'actual edificació—una part de la qual està 
enderrocada i una altra encara existeix—amb els carrers Serarols i Sobrerroca; i, per 
una altra, permetre que una de les finques pugui ser rehabilitada en aquest moment. 
Comenta que l'Ajuntament considerava que existia una dificultat, des del punt de vista 
de l'objectivitat de criteri, en permetre la rehabilitació d'una finca sense tenir en compte 
els criteris generals que afectaven a aquesta superfície. 
Diu que, un cop aprovada inicialment la modificació, s'obrirà un període d'exposició 
pública, i que, si es presenten al.legacions al respecte, se sotmetrà al Ple l'aprovació 
de la seva resolució, que es farà d'acord amb els criteris dels serveis tècnics. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.1.3 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE 

L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL. PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE 
RAJADELL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 8 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"1. ANTECEDENTS 
 
Per encàrrec de la Unitat de Planejament, s’ha redactat pels arquitectes Jordi Nebot 
Roca i Teresa Galí Izard, un avanç de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 
PARC DEL CARDENER ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA RAJADELL, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 74.2 de la Llei 2/2002 de 14 de març, 
d’Urbanisme. 
 
Els redactors del document, justifiquen la conveniència i oportunitat de la modificació 
en preservar i potenciar el valor paisatgístic i mediambiental així com l’ordenació de 
l’edificació existent i la regularització dels usos per fer compatibles un amb l’altra. Amb 
aquest fi, s’indiquen els objectius de la modificació i els criteris i solucions de 
planejament 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’article 8 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, dins el capítol que recull els 
principis generals de l’actuació urbanística, preveu el principi de publicitat i participació 
en els processos de planejament i gestió urbanística 
 
L'article 94.1 de l’esmentada Llei 2/2002, disposa que "les modificacions d’una figura 
de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació". 
 
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el 
procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i següents del Reglament de 
planejament urbanístic i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
L’article 125 del Reglament de Planejament urbanístic (Reial Decret 2159/1978, de 23 
de juny), contempla la possibilitat de l’exposició pública dels treballs d’avanç de 
planejament. 
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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 del planejament general correspon 
al Ple. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme 
 
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PARC DEL 
CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE RAJADELL, redactat per l’equip 
format per Jordi Nebot Roca i Teresa Galí Izard, de conformitat amb el que disposa 
l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic, en relació amb l’article 8 de la 
Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, per tal que dins del termini de trenta dies, 
comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació del present l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació de la província, puguin 
presentar-se per part de corporacions, associacions i particulars tota mena de 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord, així mateix, en els mitjans locals de comunicació." 
 
L'alcalde explica que, en aquest cas, es tracta de començar els treballs de modificació 
puntual del Pla General del Parc del Cardener, entre el Pont Vell i la Riera de Rajadell.  
Comenta que en aquell sector es consoliden diferents edificacions, les més importants 
d'entre les quals són la Farinera, la Fàbrica Vermella i la Fàbrica Blanca, on es 
produeix activitats de diferents usos industrials; i diu que també hi ha habitatges al 
costat d'aquestes instal.lacions industrials. 
Afirma que es tracta també d'un àmbit important per a la ciutat, des del punt de vista 
mediambiental, perquè és una zona on el riu circula d'una forma clara; i diu que 
l'objectiu d'aquest avanç de planejament és, per una banda, donar coherència als usos 
de les activitats de les instal.lacions que ha esmentat, així com als seus entorns 
residencials; per una altra banda, delimitar la llera del riu, endreçar la ribera i delimitar 
clarament la seva àrea de domini, ja que hi ha una discussió sobre el límit de la 
propietat dels terrenys que estan situats al costat dels rius; i recuperar i dissenyar 
recorreguts per a vianants en tot el sector. 
Diu que aquest és el començament del procés i que aquest primer acord es fa de 
conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic 
i, posteriorment, es faran les aprovacions inicials corresponents, així com la resolució 
de les al.legacions que es puguin presentar al respecte.  
Considera que és una operació interessant, amb la que s'intenta ordenar una part de 
la ciutat, que és molt interessant, des del punt de vista d'arqueologia industrial i 
ambiental.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.1.4 ALIENAR, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, LA PARCEL.LA NÚM. 27 
SITUADA DINS L'ÀMBIT DEL POLÍGON 1 DEL PLA PARCIAL LA PARADA 
DE MANRESA, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I CONVOCAR LA SUBHASTA PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 21 de 
juliol del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa és propietari de la parcel·la núm. 27 situada dins l’àmbit del 
Polígon 1 del Pla Parcial La Parada de Manresa. Consta inscrita al Registre de la 
Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2418, Llibre 1047, Full 209, Finca núm. 49629, 
Inscripció 1a i ha estat donada d’alta a l’Inventari Consolidat de béns, drets i 
obligacions de l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial (núm. de 
relació 331.134). 
 
Segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals, la finca ha estat valorada en 
TRES-CENTS SEIXANTA MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (360.815,40 EUR) i respon a la següent descripció:   
 

Parcel·la de forma gairebé rectangular, de 770,33 m2 de superfície de sòl i amb 
1980 m2 de sostre edificable, que consta dels següents límits: 
 
Nord — Amb la parcel·la número 25, que s’adjudica en aquest projecte al 

senyor Mariano Alberti Casas 
Sud — Amb vialitat del polígon 
Est — Amb la parcel·la número 39A, que s’adjudica en aquest projecte a 

l’Ajuntament de Manresa 
Oest — Amb vialitat del polígon 

 
L’esmentada parcel·la va ser adjudicada a l’Ajuntament de Manresa com a resultat 
d’uns terrenys aportats en la reparcel·lació del Polígon 1 del Pla Parcial La Parada, 
propietat de la Corporació. Interessa a l’Ajuntament de Manresa procedir a la venda 
d’aquesta parcel·la, en la forma i pel valor fixat pels serveis tècnics municipals, per tal 
de promoure l’habitatge protegit i de donar compliment, d’aquesta manera, al conveni 
urbanístic signat entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl el 22 de 
setembre de 2000. 
 
El dia 4 de juny de 2004 fou incoat per Resolució d’Alcaldia el preceptiu expedient 
d’alienació d’aquest bé patrimonial. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 209.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i els articles 40, 41 i 42 del Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre). 
 
Vistos els articles 73 a 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques, i 74 a 
93 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Tenint en compte l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Aquesta regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
1r. ALIENAR, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, la parcel·la núm. 27 situada dins 
l’àmbit del Polígon 1 del Pla parcial La Parada de Manresa, inscrita al Registre de la 
Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2418, Llibre 1047, Full 209, Finca núm. 49629, 
Inscripció 1a i anotada a l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de 
l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de patrimonial i amb el núm. de relació 
331.134.  
 
2n. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que 
haurà de regir aquesta subhasta.  
 
3r. CONVOCAR SUBHASTA PÚBLICA per l’alienació de la parcel·la descrita en el 
primer apartat, mitjançant inserció d’anunci en el tauler d’anuncis, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
allò disposat a l’article 78 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
4t. FACULTAR a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament perquè realitzi les actuacions 
que resultin necessàries i signi els documents oportuns, tant públics com privats per a 
l’efectivitat dels precedents acords." 
 
L'alcalde diu que aquesta finca és producte de la reparcel.lació que es va realitzar en 
el seu moment en l'actual polígon de La Parada, que s'està desenvolupant i que forma 
part de propietats que ja tenia l'Ajuntament en aquell sector, per tant, no provenen de 
cessions de desenvolupament de plans urbanístics. 
Manifesta que, d'acord amb el conveni que es va signar amb l'INCASOL, el 22 de 
setembre del 2000, es va acordar que les propietats d'aquest Ajuntament de Manresa i 
les de l'INCASOL es dedicarien a habitatges protegits. Aclareix que es refereix al 
habitatges plurifamiliars ja que en aquell sector també hi ha la possibilitat de construir-
ne d'unifamiliar, els quals, lògicament seran de venda lliure. 
Manifesta, doncs, que se sotmet a subhasta pública aquesta finca, que permetrà la 
construcció de 18 o 20 habitatges, amb un preu de licitació de 360.815,40 euros, 
sense IVA (amb l'IVA inclòs, l'import seria de 418.000 euros), sota el compromís que 
els habitatges que s'hi construeixin, siguin protegits.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.1.5 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L'ALCALDE EL 21 DE JULIOL 

DE 2004 SOBRE CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL EN LA PERMUTA DE 
DIVERSES PARCEL.LES SITUADES DINS EL SECTOR INDUSTRIAL ELS 
COMTALS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 22 de juliol del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El dia 21 de juliol de 2004 l’Alcalde-President va dictar Resolució de caràcter urgent 
en relació a l’expedient de permuta PER/1-2004 instruït a sol·licitud del senyor Jordi 
Pujol i Medina, en representació de SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA. 
 
El text de la Resolució és el que es transcriu a continuació: 
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'Antecedents 
 
El dia 21 de juny de 2004 el Ple de la Corporació va aprovar un Dictamen acordant 
l’alienació, mitjançant permuta, de la parcel·la II-1, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa, situada dins el Sector industrial “Els Comtals” (Subsector 1) a favor de 
SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA (CIF A-58104209), adquirint 
l’Ajuntament, en permuta, les parcel·les V-32 i V-33 situades dins el mateix sector i 
propietat de la mercantil esmentada. 
 
Posteriorment a l’aprovació del Dictamen s’ha advertit un error relatiu a la superfície 
de la parcel·la V-32, de manera que allà on diu “571,93 m2” hauria d’haver dit 
“671,93 m2”. 
 
Consideracions legals 
 
L’esmena d’errades materials ve regulada per l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, quan diu que: “Les administracions podran, així mateix, 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 
 
La competència per a l’esmena d’errades materials correspon a la mateixa 
administració i al mateix òrgan que ha dictat l’acte objecte de rectificació. En aquest 
cas, correspon al Ple per ser aquest qui va acordar l’alienació mitjançant permuta. 
 
Per tot l’exposat, 
 
RESOLC 
 
Primer. APROVAR LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL existent en el 
Dictamen aprovat pel Ple de la Corporació el dia 21 de juny de 2004 referent a la 
permuta de diverses parcel·les situades dins el Sector industrial “Els Comtals” 
(Subsector 1) de Manresa, de conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques 
i del procediment administratiu comú, i que es concreta en la següent: 
 
Rectificar la superfície de la parcel·la V-32, de forma que allà on diu “571,93 m2” ha 
de dir “671,93 m2”.  
 
Segon. SOTMETRE la present Resolució a ratificació per part del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta Resolució al promotor de l’expedient, SERVEIS I 
DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA, significant-li que aquesta Resolució ha de ser 
ratificada pel Ple municipal. 
 
Manresa,  21 de juliol de 2004' 

 
D’acord amb el punt segon de la Resolució, aquesta ha de sotmetre’s a ratificació per 
part del Ple municipal, per la qual cosa es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
RATIFICAR la Resolució dictada per l’Alcalde-President el dia 21 de juliol de 2004, en 
relació a l’expedient de permuta PER/1-2004 instruït a sol·licitud del senyor Jordi Pujol 



 63

i Medina, en representació de SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA, i que 
ha quedat transcrita en la part expositiva d’aquest Dictamen." 
 
L'alcalde explica que el 21 de juny, el ple d'aquesta Corporació va aprovar la 
realització d'una permuta entre dues finques ubicades en el sector industrial dels 
Comtals, a través de la qual, aquest Ajuntament cedia la seva parcel·la II-1, situada en 
aquell sector, a favor de l'empresa Serveis i Dipòsits Intercomarcals, S.A., la qual, a la 
seva vegada, cedia les seves parcel·les V-32 i V-33, situades dins del mateix sector. 
Comenta que s'ha detectat un error material en la descripció de la superfície de la 
parcel·la V-32, en el sentit que on diu «571,93 m2» ha de dir «671,93 m2», el qual es 
rectifica amb aquest dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.1.6 APROVAR L'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE 

REHABILITACIÓ DEL TEATRE KURSAAL AL PASSEIG DE PERE III DE 
MANRESA. 

 
Abans de donar compte del dictamen, el secretari comenta que s'ha detectat una 
errada material en el text, en el sentit que en el primer punt de la part resolutòria del 
dictamen, on diu «CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-
CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS», referint-se a 
l'import que figura a continuació amb xifres «(5.644.452,73 €)», ha de dir «CINC 
MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-
DOS EUROS AMB SETENTA-TRES CÈNTIMS», el qual queda rectificat en aquesta 
acta. 
 
A continuació, dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 10 
de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"1. Antecedents 
 
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament, en data 19 de novembre de 2001 es va 
aprovar definitivament el “PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
DEL TEATRE KURSAAL AL PASSEIG PERE III DE MANRESA”, redactat per 
ARGENTÍ/FORGAS, UTE. 
 
Per Resolució de l’Alcalde de 18 de desembre del mateix any, es va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars reguladores del contracte i l’expedient de 
contractació de la FASE 1a A, de l’obra abans esmentada, que fou adjudicada per 
Resolució de l’Alcalde d’11 de març de 2002, a favor de “CONSTRUCCIONES COTS 
Y CLARET, SL” 
 
Finalment, mitjançant Resolució d’Alcaldia de 12 de març de 2004 ha estat aprovat el 
primer expedient de modificació tècnica del projecte de l’obra, en el qual es considerà 
convenient traspassar diferents partides d’aquesta fase 1a FASE 4, en properes fases. 
 
L’equip redactor del projecte, ens ha fet a mans l’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL TEATRE KURSAAL AL PASSEIG 
DE PERE III, MANRESA”.  
 
En data 8 de setembre de 2004, el Cap de la Secció d’Edificis Públics, informa que el 
document d’actualització preparat per l’equip redactor, és una ACTUALITZACIÓ DE 
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PREUS de les fases 1a fase B, 2a Fase i la part de la 1a fase A, que es va donar de 
baixa segons el modificat n. 1 de l’obra. Es tracta, segons diu l’informe, únicament 
d’una actualització de preus que no afecta ni als amidaments ni al contingut de les 
partides i capítols del projecte ni a la documentació gràfica original. El pressupost 
actualitzat d’execució per contracta és de 5.644.452,73 €, sense incloure la part de 
condicionament del bar. L’informe conclou que la documentació presentada és 
correcta i per tant des del punt de vista tècnic espto procedir a la tramitació de la 
corresponent aprovació. 
 
2. Fonaments jurídics 
 
L’article 37 del ROAS estableix el procediment d’aprovació dels projectes d’obres 
locals ordinàries, i l’article 45 es refereix a la revisió del projecte quan aquest hagi de 
ser modificat  en aspectes substancials. En un i altre cas, el procediment per a 
l’aprovació és el mateix. 
 
En el present cas, segons informa el Cap de la Secció d’Edificis Publics, es tracta 
únicament d’una actualització de preus, sense afectar a cap altre punt del projecte 
aprovat, per tant no ens trobem davant una modificació substancial 
 
El projecte que s’actualitza, “REHABILITACIÓ EDIFICI TEATRE KURSAAL AL 
PASSEIG PERE III, DE MANRESA. fou aprovat pel Ple municipal en data 19 de 
desembre de 2001 i per tant, l’actualtzació de preus haurà d’aprovar-se pel mateix 
òrgan que va atorgar-ne l’aprovació definitiva del Projecte. 
  
3. Proposta de resolució 
 
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR L’”ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ 
DEL TEATRE KURSAAL AL PASSEIG DE PERE III, MANRESA”, redactat per l’equip 
ARGENTÍ/FORGAS UTE, amb un pressupost d’execució per contracta de CINC 
MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-
DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (5.644.452,73 €). 
 
2n. FER PÚBLIC l’anterior acord, mitjançant publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’edictes 
d’aquest Ajuntament." 
 
L'alcalde recorda que el 19 de novembre del 2001, aquest Ple va aprovar 
definitivament el projecte executiu de rehabilitació de l'edifici del Teatre Kursaal, del 
Passeig de Pere III, redactat pels arquitectes Forgas-Argentí; i que el 18 de desembre 
es va adjudicar una part d'aquest projecte, que és la fase I-A, sobre un valor aproximat 
de 2.000.000 d'euros. 
Diu que ara s'actualitzen els preus d'aquell projecte executiu del 19 de novembre del 
2001, amb efectes del setembre del 2004, fins a la quantitat de 5.644.452,73 euros, 
que no és l'import total, sinó la quantitat que queda pendent d'adjudicació d'obra civil. 
Diu que mai es té en compte el que afecta a l'escenificació, que és una partida molt 
important, i que en el seu moment se sotmetrà a la discussió i aprovació d'aquest Ple.   
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Reitera, doncs, que ara només s'actualitzen aquests preus, que han sofert un 
increment important; diu que el cost és 5.644.452,73 euros; que no es modifica el 
projecte, el qual és exactament el mateix; i que l'equip de govern té la intenció 
d'afrontar el projecte del Kursaal durant aquest mandat, si més no, en la part 
corresponent a l'obra civil. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS. 
 
4.2.1 DELEGAR EN L'ALCALDE PRESIDENT LA FACULTAT D'APROVAR EL 

PLEC DE CLÀUSULES I L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA 
CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE EN L'ESPAI PÚBLIC 
RESULTANT DE LA REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 1 DEL 
PERI BARRERES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, del 10 de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. Per resolució de l’alcalde president, dictada en data 26 de juliol de 2004, es va incoar 
procediment de desafectació de l’ús públic del subsòl de l’immoble següent: 
 

— Porció de terreny de forma irregular, que constitueix l’espai públic resultant de 
la reparcel·lació de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres, de 1.434,44 m2 de 
superfície. Límits: al Nord, amb la part dels carrers Barreres i Muralla de Sant 
Francesc fora de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; al Sud, una altra part 
dels carrers Barreres i Travessia Barreres fora de la Unitat d’actuació 1 del 
PERI Barreres; a l’Est, solar propietat de FORUM, SA, resultant de la 
reparcel·lació de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres; i a l’Oest, el carrer 
Muralla de Sant Francesc. 

 
— Dades urbanístiques: 
 

Classificació del sòl: Sòl urbà. 
Qualificació del sòl: Viari, segons el PERI Barreres. 

 
— Qualificació jurídica: bé de domini públic—ús públic. 
 
— Títol d’adquisició: porcions de carrers existents des de fa més de 100 anys i 

escriptura de cessió atorgada per FORUM, SA a favor de l’Ajuntament de 
Manresa, en data 23 de juliol de 2004. 

 
II. La voluntat de l’Ajuntament és constituir un dret de superfície en el subsòl de la 
indicada finca a favor de la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació 
Urbana de Manresa, SA, per la qual cosa el bé en qüestió ha de tenir la qualificació 
jurídica de bé patrimonial. 
 
III. La constitució d’un dret de superfície requereix l’aprovació prèvia d’un plec de 
clàusules i d’un expedient de contractació. La competència municipal per a realitzar 
aquests actes correspon al ple de la corporació, de conformitat amb l’article 22 de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, ja que la durada del 
dret de superfície superarà els 4 anys. 
 
IV. Fins al moment en què el ple de la corporació no hagi aprovat la desafectació del 
subsòl de l’immoble indicat a l’antecedent I no és possible procedir  a la tramitació de 
l’expedient de contractació del dret de superfície. Per aquest motiu i amb finalitat 
d’agilitar aquests tràmits, es planteja la possibilitat de delegar en l’alcalde president la 
facultat d’aprovar el plec de clàusules i l’expedient de contractació per a la constitució 
d’un dret de superfície en el subsòl de l’immoble que constitueix l’espai públic resultant 
de la reparcel·lació de la Unitat d’actuació 1 del PERI Barreres. 
 
Es reservarà al ple de la corporació la facultat d’adjudicar el contracte. 
 
V. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 9 de 
setembre de 2004. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Competència delegable. La competència plenària en matèria de contractació resulta 
delegable, atès que no figura en el llistat d’atribucions indelegables que recull l’article 
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la delegació és el ple de la 
corporació, de conformitat amb l’article indicat i segons el règim previst a l’article 51 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposo al ple 
de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Delegar en l’alcalde president la facultat d’aprovar el plec de clàusules i 
l’expedient de contractació per a la constitució d’un dret de superfície en el subsòl de 
l’immoble que constitueix l’espai públic resultant de la reparcel·lació de la Unitat 
d’actuació 1 del PERI Barreres, amb la finalitat que en l’esmentat subsòl es pugui 
construir un aparcament subterrani dins la promoció pública que està duent a terme en 
aquest àmbit la societat anònima municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, SA.  
 
Un cop exercida la facultat que es delega en el present acord, caldrà que se’n doni 
compte al ple de la corporació, en la primera sessió que tingui lloc. 
 
SEGON. Reservar al ple de la corporació la facultat d’adjudicar el contracte de 
constitució del dret de superfície i les restants atribuïdes a l’òrgan de contractació." 
 
El senyor Perramon i Carrió explica que, amb l'objectiu d'accelerar els tràmits, es 
delega en l'alcalde la facultat d'aprovar el plec de clàusules i l'expedient de 
contractació que s'esmenta en el dictamen i espera que en la propera sessió plenària 
es pugui aprovar l'adjudicació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.2.2 APROVAR EL PROTOCOL D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA 
AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA CAIXA DE CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ 
D'HABITATGE PROTEGIT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, del 8 de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
1. Antecedents 
 
En data 30 de juny de 2004, l’Alcalde de l’Ajuntament va signar el “PROTOCOL 
D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA AL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA CAIXA DE 
CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT”, constant també la 
signatura del President de la Diputació de Barcelona i del President de Caixa de 
Catalunya. 
 
En aquest document, l’Alcalde es comprometia a “Encomanar a la Diputació de 
Barcelona l’elaboració del Pla d’Habitatge i a participar-hi activament amb el suport 
dels tècnics municipals, aportant-hi a més tota la informació disponibles. Aquest Pla no 
tindrà cap cost per l’Ajuntament i es farà seguint les directrius de la política d’habitatge 
concertada amb els ajuntaments, impulsada pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Portar a aprovació dels òrgans de Govern de 
l’Ajuntament aquest Protocol, en un termini màxim de tres mesos (...)” 
 
2. Fonaments jurídics 
 

— Article 47 de la Constitució Espanyola 
— Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
— Llei 24/1991, de 29 de novembre, d’Habitatge 

 
L’article 2.1 de la Llei d’Urbanisme, sobre l’abast de les competències urbanístiques, 
atribueix als òrgans administratius les facultats pertinents i necessàries per a regular i 
promoure l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge. 
 
L’article 60 de la mateixa Llei, defineix els Programes d’Actuació Urbanística Municipal, 
com a l’expressió de les polítiques municipals del sòl i d’habitatge. 
 
L’article 1 de la Llei d’Habitatge, defineix l’objecte i finalitat de la Llei, la de garantir a 
tot el territori de Catalunya el compliment del dret constitucional a l'habitatge, i regula i 
fomenta les condicions de dignitat, habitabilitat i adequació que han de qualificar els 
habitatges, les mesures de protecció per a llurs adquirents o usuaris, les mesures de 
foment i el règim disciplinari. 
 
I l’article 37, disposa que els ens locals han d'establir mesures de foment per facilitar 
als ciutadans l'exercici del dret constitucional a gaudir d'un habitatge digne i adequat. 
 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions 
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i 
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a 
les altres administracions. (...)”. 
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I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que 
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als 
deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres. 
 
A la vista del contingut del conveni, aquest es refereix a qüestions de política del sòl i 
habitatge, matèries pròpies d’una Pla d’Actuació Urbanística Municipal gestió 
urbanística. 
 
La competència per a l’aprovació dels instruments de planejament correspon al Ple, en 
virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, segons nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local. 
 
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, 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. APROVAR el 'PROTOCOL D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA AL 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
LA CAIXA DE CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT', 
signat per l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Manresa, en data 30 juny de 2004. 
 
2n. COMUNICAR el present acord a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA i a CAIXA DE 
CATALUNYA." 
 
Protocol d'adhesió de l'Ajuntament de Manresa al conveni marc de col.laboració entre la Diputació 

de Barcelona i la Caixa de Catalunya, per a la promoció d'habitatge protegit. 
 
 
L'il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde-president del municipi de Manresa. 
 
MANIFESTA: 
 
1. Que és coneixedor del Conveni Marc de Col.laboració entre la Diputació de Barcelona i la Caixa de 
Catalunya, que té coma fi donar suport i potenciar la política d'habitatge local. 
 
2. Que en el municipi que presideix s'han detectat problemes greus per garantir el dret a l'habitatge dels 
seus habitants, i que per aquest motiu entén necessari l'estudi i l'aprovació d'un Pla d'Habitatge local, a 
concretar, si escau, en un PAUM. 
 
3. Que pel mateix motiu, urgeix iniciar quan abans la promoció d'habitatge protegit. 
 
Per tots aquests motius, s'adhereix als Convenis esmentats amb tot el seu contingut i  
 
ES COMPROMET A: 
 
1. Encomanar a la Diputació de Barcelona l'elaboració del Pla d'Habitatge i a participar-hi activament amb 
el suport dels tècnics municipals, aportant-hi, a més, tota la informació disponible. Aquest Pla no tindrà 
cap cost per a l'Ajuntament i es farà seguint les directrius de la política d'habitatge concertada amb els 
ajuntaments i impulsada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Portar a aprovació dels òrgans de govern de l'Ajuntament aquest protocol en un termini màxim de tres 
mesos i tanmateix i, si escau, convenir i aprovar en el mateix termini una primera operació d'habitatge 
protegit, fent ús de les condicions fixades en el clàusula quarta del Conveni Marc entre la Diputació de 
Barcelona i la Caixa de Catalunya. 
 
Aquest Protocol s'entendrà executiu en el moment que es produeixi l'aprovació esmentada."  
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El senyor Perramon i Carrió explica que aquest acord permet a l'Ajuntament 
col.laborar amb la Diputació de Barcelona en l'estudi de necessitats futures de 
l'habitatge a Manresa, més enllà del termini concret d'aquest mandat. 
Diu que l'Ajuntament vol tenir clar quines són les necessitats i quin és el projecte 
d'habitatge protegit que hi haurà en els propers sis anys, cosa que facilita aquesta 
proposta, que pot ser en forma de Pla d'actuació urbanística municipal o d'altres tipus 
d'estudis, on es definirà la política d'habitatge per als propers sis anys. 
Manifesta que, si la via emprada fos el Pla d'actuació urbanística municipal, el 
planejament derivat també s'aprovaria de forma definitiva per l'Ajuntament.  
Explica també que en aquest conveni es planteja la possibilitat que, a través d'una 
empresa que ha constituït l'entitat financera Caixa de Catalunya, específica per a la 
construcció d'habitatge social, hi hagi la possibilitat que, en algun dels espais dels que 
disposa l'Ajuntament, i que la societat municipal Fòrum, SA no pugui assumir pel ritme 
d'activitats que té plantejat en aquest moment en el nucli antic i en altres indrets de la 
ciutat, es pugui fer una cessió del dret de superfície per a habitatge protegit de lloguer 
a aquella entitat, si es posen d'acord respecte a les condicions i els terminis en què 
s'hagin d'executar o tirar endavant l'obra. 
Diu, per tant, que el conveni obre aquesta porta i facilita que hi hagi una aportació 
econòmica destinada a l'estudi sobre les necessitats de l'habitatge per als propers 
anys. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.3.1 REVISAR EL PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT DE MANRESA 
I RECONÈIXER UN CRÈDIT A FAVOR DE L'ENTITAT CONTRACTISTA  
PER IMPORT DE 25.974,78 EUROS . 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 31 
d'agost del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 1997,  va 
adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa a favor de 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 
18/1982. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 20383 de 14 de maig de 
2004, en la qual l’esmentat contractista va sol·licitar a l’Ajuntament la revisió de preus 
pel període de gener de 2003 a setembre de 2003. 
 
Atès l’informe emès pel cap de secció de Tresoreria en data 19 de maig de 2004 i pel 
cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 31 d’agost de 2004. 
 
Per tot això, com regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
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PRIMER. Revisar els preus del contracte de serveis consistent en el manteniment i 
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de 
Manresa, de manera mensual per al període de temps comprès entre el mes de gener 
de 2003 i el mes de setembre de 2003, ambdós inclosos, d’acord amb el desglossat 
que s’adjunta al present acord com annex I. 
 
SEGON. Reconèixer un crèdit a favor de l’entitat DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión 
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 25.974,78 euros, corresponents a la 
diferències existents entre allò facturat mensualment i els preus aplicables conforme a 
cada revisió mensual, pel període comprès entre el mes de gener de 2003 i el mes de 
setembre de 2003, ambdós inclosos." 
 
Annex I 
 
Període Ht Et St Kt Kt-0,025 Import facturat 

sense IVA 
Import revisat 

sense IVA 
Diferència 

         
gen-03 313 2017 719,9 1,125257 1,100257 25639,38 28209,9 2570,52 
feb-03 313,53 2045,3 728,9 1,127462 1,102462 23894,72 26343,02 2448,3 
març-03 315,4 2075,1 728,3 1,133368 1,108368 24301,53 26935,04 2633,51 
abr-03 317,54 1940,9 730,7 1,138062 1,113062 20500,56 22818,39 2317,83 
maig-03 317,27 1808,9 731,6 1,135596 1,110596 23862,73 26501,84 2639,11 
juny-03 317,54 1801,7 727,6 1,136183 1,111183 23933,82 26594,85 2661,03 
jul-03 315,92 1865,3 724,4 1,132101 1,107101 19582,82 21680,16 2097,34 
ag-03 317,26 1867,3 721,3 1,136005 1,111005 22898,37 25440,2 2541,83 
set-03 318,07 1823,3 713,7 1,137612 1,112612 22045,41 24527,99 2482,58 
         

Totals      206659,41 229051,39 22392,05 

       IVA 16% 3582,73 

       Total a pagar.............. 25974,78 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA  
 
5.1.1 DECLARAR DESERT EL CONCURS CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE 

MANRESA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
RESTAURANT EN EL COMPLEX DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 8 
de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. El ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de març de 2004, va 
aprovar l'expedient de contractació del servei de bar restaurant en el complex del 
Centre Cultural del Casino de Manresa, a adjudicar mitjançant concurs públic. 
 
II. Durant el període de presentació de proposicions no se n'ha rebut cap, per la qual 
cosa resulta necessari declarar desert el concurs anteriorment convocat. 
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III. El director de l'Àrea de Serveis a les Persones ha emès un informe en data 6 de 
setembre de 2004, en el qual indica que es procedeixi al tancament del procediment 
administratiu iniciat. 
 
IV. El cap de la unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe, en data 8 de 
setembre de 2004, en el qual indica que declarar desert el concurs s'ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Declaració de concurs desert. Una de les respostes que el Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, 
de 16 de juny, dóna en el supòsit que no es presentin proposicions a un concurs, és 
que aquest es declari desert. 
 
2. L'òrgan competent per declarar desert el concurs és el ple de la Corporació, en la 
seva condició d'òrgan de contractació. 
 
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura i Turisme, proposo al ple de la 
Corporació l'adopció del següent  
 
ACORD 
 
Declarar desert el concurs convocat per l'Ajuntament de Manresa, mitjançant acord 
plenari de 15 de març de 2004, per a la contractació del servei de bar restaurant en el 
complex del Centre Cultural del Casino de Manresa." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que amb aquest dictamen es declara desert 
aquest concurs i diu que, malgrat que ara es podria obrir un procediment negociat 
entre tres proveïdors, el marge de les modificacions de les bases és tan mínim, ja que 
la reducció de preus sobre les bases econòmiques del concurs es podria arribar a 
establir en el 10 per 100, que l'Ajuntament ha considerat més convenient revisar el 
conjunt de l'oferta i plantejar per a més endavant una nova convocatòria de concurs, 
potser amb unes condicions diferents de les que s'havien establert fins ara. 
Acaba dient que, per poder fer la nova convocatòria, és imprescindible declarar desert 
aquest concurs, i, per tant, demana el vot afirmatiu dels membres presents al 
dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.1.2 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE 30.000 EUROS 

CORRESPONENTS A LA PRIMERA PART DE LA QUOTA QUE HA 
D'ASSUMIR L'AJUNTAMENT COM A MEMBRE DEL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 6 
de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data 18 de maig 
de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
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L'article 22.a dels estatuts que el regulen estableixen que la Generalitat aportarà un 
65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels altres ens 
consorciats cobreix el 35% restant. 
 
No havent-se procedit a aprovar definitivament el pressupost per a l’exercici 2004 per 
part del Consell d’Administració del Consorci per a la Normalització lingüística, però sí 
disposant d’un avantprojecte amb un notable increment respecte al pressupost de l’any 
2003, molt per sobre de l’IPC. 
 
Podent-se observar, doncs, de la proposta formulada per l’esmentat avantprojecte que 
l’aportació anual a formular per aquest Ajuntament serà superior als 73.265,29 € 
corresponents a l’any passat, i que, en tot cas, la quantitat que es formula en aquest 
primer pagament és, encara, inferior a aquesta. 
 
En virtut de l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització lingüística, 
on s’estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de 
conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer efectiva en 
un, dos o tres pagaments anuals. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en 
data 6 de setembre de 2004. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l'adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER. ACORDAR la despesa de 30.000,00 euros (trenta mil euros), consistents en 
una primera part de la quota com a membre consorciat del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, d’acord amb les manifestacions i sol·licitud formulada per 
l’esmentat ens segons document adjunt a l’expedient. 
 
SEGON. APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior al 
Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i domicili 
fiscal al carrer Mallorca, 272, 8a de Barcelona." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
5.1.3 DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL CORRELLENGUA, 

ORGANITZAT PER LA COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA 
LLENGUA CATALANA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 7 
de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"La necessitat de continuar reivindicant els drets i deures de la societat catalana 
envers la plena normalització de l’ús social del català, llengua pròpia del país és una 
realitat que es constata amb la situació sociopolítica que viu el nostre país i que ens 
obliga a reafirmar, cada vegada amb més força, el compromís dels ciutadans i les 
ciutadanes envers la nostra llengua. 
 
Un exemple d’aquesta situació la trobem en aquests moments en la no inclusió del 
català com a llengua oficial en el projecte de Constitució Europea. 
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Per aquest motiu es planteja l’adhesió a aquesta iniciativa cívica del Correllengua que, 
any rera any, s’està consolidant i assolint el suport d’ajuntament, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per a la Llengua (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquests suports i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en 
data 7 de setembre de 2004. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, Regidor delegat de Cultura proposa l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Donar suport al Correllengua com un instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor del respecte a la seva unitat. 
 
Segon. Donar suport a la demanda de la societat civil catalana pel reconeixement de la 
plena oficialitat del català a les institucions europees. 
 
Tercer. Donar suport a l’organització a Manresa del Correllengua i aportar la 
infrastructura necessària per al normal desenvolupament de les activitats 
programades. 
 
Quart. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL).” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, any rere any, molts ajuntaments i Consells 
comarcals reben la sol.licitud, per part de la Coordinadora d'associacions per la 
llengua, d'adherir-se a la iniciativa cívica del Correllengua, que és, en definitiva, una 
xarxa de columnes que recorre el conjunt dels Països Catalans i que fan un 
plantejament de defensa de la llengua.  
Manifesta que aquest projecte es consolida, any rere any, i troba majors suports, i creu 
que, més enllà del fet que l'Ajuntament de Manresa consti com a membre adherit al 
Correllengua del 2004, cal deixar constància, a través del manifest que s'ha redactat, 
per una banda, de la necessitat de reforçar l'ús social de la nostra llengua i, per l'altra, 
de la necessitat que Europa també reconegui l'oficialitat del català. 
Diu que aquestes són les dues idees que hi ha darrere del Correllengua, que compten 
amb l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa i que permeten subscriure els acords de la 
Coordinadora d'associacions per la llengua. 
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.1.4 APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA A L'AGENDA 21 

DE LA CULTURA APROVADA PEL PLENARI DEL FÒRUM D'AUTORITATS 
LOCALS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 7 
de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El gener de 2003 el Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Portoalegre 
(FAL) va convocar una reunió a Barcelona amb l’encàrrec d’elaborar una Agenda 21 
de la Cultura que es celebrà el passat dia 8 de maig en el marc del diàleg del Fòrum 
Universal de les Cultures, “Cultura i Desenvolupament Urbà”, del qual també en 
formava part Interacció 2004, trobada adreçada als responsables culturals locals 
organitzada per la Diputació de Barcelona cada dos anys. 
 
La idea de realitzar una Agenda 21 de la cultura intenta respondre als reptes de 
desenvolupament cultural que la humanitat ha d’afrontar en el segle XXI. El document 
s’orienta a identificar aspectes crítics i sobretot, enumerar amb claredat aquells àmbits 
on es posa de relleu la dimensió cultural del desenvolupament.  
 
El document apel·la bàsicament al compromís de les instàncies públiques de la 
cultura, des dels governs locals a les nacions i els estats. Aquest document haurà 
d’esdevenir també en un referent per a les organitzacions privades, les organitzacions 
no governamentals i el tercer sector que desenvolupa una missió eminentment 
cultural.  
 
L’Agenda 21 apel·la a un nou contracte social que permeti afrontar els reptes que el 
món té avui plantejats i posa la dimensió cultural com un dels pilars bàsics per a la 
construcció de polítiques de desenvolupament, sent un document declaratiu que inclou 
els compromisos concrets en relació amb la promoció de la diversitat cultural, l’accés 
als béns culturals, el finançament públic, els drets culturals individuals i col·lectius, i 
altres aspectes de les polítiques culturals locals. 
 
La nova associació mundial de governs locals Ciutats i Governs Locals Units, sorgida 
de la fusió de la Federació Mundial de Ciutats i de la Unió Internacional de Ciutats i 
Poders Locals, la seu de la qual s’estableix a la ciutat de Barcelona, en la seva 
declaració constituent de París del passat mes de maig, incorpora el desplegament de 
l’Agenda 21 de la Cultura com un dels seus principals àmbits de treball en el sector 
cultural local. 
 
La Diputació de Barcelona, així com la Federació de Municipis de Catalunya ja han 
aprovat la seva adhesió a aquest document, instant als municipis de la província a 
expressar-ne també la seva adhesió. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en 
data 7 de setembre de 2004. 
 
En conseqüència, el Tinent d’Alcalde Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Agenda 21 de la Cultura 
aprovada pel plenari del Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social. 
 
Segon. Incorporar els principis continguts en l’Agenda 21 de la Cultura als diversos 
programes municipals. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Portoalegre, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, al Departament de Cultura de la Generalitat i altres 
institucions d’àmbit local amb les que aquest Ajuntament manté mecanismes estables 
de cooperació.” 
 

 
AGENDA 21 DE LA CULTURA 

Un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural 
 
Nosaltres, ciutats i governs locals del món, compromesos amb els drets humans, la diversitat cultural, la 
sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de condicions per a la pau, reunits a Barcelona els 
dies 7 i 8 de maig de 2004, en el IV Fòrum d'Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, en 
el marc del Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004, aprovem aquesta Agenda 21 de la cultura 
com a document orientador de les polítiques públiques de cultura i com a contribució al desenvolupament 
cultural de la humanitat. 
  
l. PRINCIPIS  
 
1. La diversitat cultural és el principal patrimoni de la humanitat. És el producte de milers d'anys 

d'història, fruit de la contribució col.lectiva de tots els pobles, a través de les seves Ilengües, els 
imaginaris, les tecnologies, les practiques i les creacions, La cultura, adopta formes diferents, que 
sempre responen a models dinàmics de relació entre societats i territoris. La diversitat cultural 
contribueix a una "existència intel·lectual, afectiva, moral i espiritual més satisfactòria per a totes les 
persones" (Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, article 3), i constitueix un 
dels elements essencials de transformació de la realitat urbana i social.  

 
2. Hi ha clares analogies polítiques entre les qüestions culturals i ,ecològiques, ja que tant la cultura com 

el medi ambient son béns comuns de la humanitat. La preocupació ecològica neix de la constatació 
d'un model de desenvolupament econòmic excessivament depredador dels recursos naturals i dels 
béns comuns de la humanitat. Rio de Janeiro 1992, Aalborg 1994 i Johannesburg 2002 han constituït 
les principals fites d'un procés que intenta donar resposta a un dels reptes més importants de la 
humanitat, la sostenibilitat ecològica. La situació actual presenta pro u evidencies que la diversitat 
cultural en el món esta en perill a causa d'una mundialització estandarditzadora i excloent. La 
UNESCO afirma: "Font d'intercanvis, font d'innovació i de creativitat, la diversitat cultural és tan 
necessària per al gènere humà com la biodiversitat per als éssers vius" (Declaració Universal de la ' 
UNESCO sobre la Diversitat Cultural, article 1).  

 
3. Els governs locals reconeixen que els drets culturals formen part indissociable dels drets humans i 

prenen com a referència bàsica la I Declaració Universal dels Drets Humans (1948), el Pacte 
Internacional Relatiu als Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966) i la Declaració Universal de la 
UNESCO sobre Diversitat Cultural (2001). En aquest gentil, es ratifica que la Ilibertat cultural dels 
individus i les comunitats resulta condició essencial de la democràcia. Cap persona no pot Invocar la 
diversitat cultural per atemptar contra els drets humans garantits pel dret internacional ni per limitar-ne 
I'abast. 

  
4. Els governs locals es constitueixen com a agents mundials de primer ordre, com a defensors i 

promotors de I'avenç dels drets humans. A més, són portaveus de la ciutadania mundial i es 
manifesten a favor de sistemes i institucions internacional s democràtics. Els governs locals treballen 
conjuntament en xarxa, tot intercanviant practiques, experiències i coordinant les seves accions.  
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5. El desenvolupament cultural es basa en la multiplicitat dels agents socials. Els principis d'un bon 
govern inclouen la transparència informativa i la participació ciutadana en la concepció de les 
polítiques culturals, en els processos de presa de decisions i en I'avaluació de programes i projectes.  

 
6. La indispensable necessitat de crear les condicions per a la pau ha de caminar al costar de les 

estratègies de desenvolupament cultural. La guerra, el terrorisme, I'opressió i la discriminació són 
expressions d'intolerància que han de ser condemnades i eradicades. 

 
7. Les ciutats i els espais locals són un marc privilegiat de I'elaboració cultural en evolució constant i 

constitueixen els àmbits de la diversitat creativa, en que la perspectiva de la trobada de tot allò que és 
diferent i distint (procedències, visions, edats, generes, ètnies i classes socials) fa possible el 
desenvolupament humà integral. El diàleg entre identitat i diversitat, individu i col.lectivitat, es revela 
com una eina necessària per garantir tant una ciutadania cultural planetària com la supervivència de la 
diversitat lingüística i el desenvolupament de les cultures.  

 
8. La convivència a les ciutats implica un acord de ,responsabilitat conjunta entre ciutadania, societat civil 

i governs locals. L'ordenament jurídic resulta fonamental però no pot pas ser I'única regulació de la 
convivència a les ciutats. Tal com afirma la Declaració Universal dels Drets Humans (article 29): "Tota 
persona té deures envers la comunitat, per tal com sols en ella pot desenvolupar Iliurement i 
plenament la seva personalitat".  

 
9. El patrimoni cultural, tangible i intangible, és el testimoni de la creativitat humana i el substrat de la 

identitat dels pobles. La vida cultural conté simultàniament la riquesa de poder apreciar i tresorejar 
tradicions dels pobles, amb Inoportunitat de permetre la creació i la innovació de les seves pròpies 
formes. Aquesta característica rebutja qualsevol modalitat d'imposició de patrons culturals rígids.  

 
10. L'afirmació de les cultures, així com el conjunt de les polítiques que s'han posat en practica per al seu 

reconeixement i la seva viabilitat, constitueix un factor essencial en el desenvolupament sostenible de 
les ciutats i els territoris en I'aspecte humà, econòmic, polític i social. El caràcter central de les 
polítiques públiques de cultura és una exigència de les societats en el món contemporani. La qualitat 
del desenvolupament local requereix la imbricació entre les polítiques culturals i la resta de polítiques 
públiques, socials, econòmiques, educatives, ambientals i urbanístiques.  

 
11. Les polítiques culturals han de trobar un punt d'equilibri entre interès públic i privat, vocació pública i 

institucionalització de la cultura. Una institucionalització excessiva, o la prevalença excessiva del 
mercat com a únic assignador de recursos culturals comporta riscos i obstaculitza el desenvolupament 
dinàmic dels sistemes culturals. La iniciativa autònoma dels ciutadans, individualment o reunits en 
entitats i moviments socials, és la base de la Ilibertat cultural.  

 
12. L'adequada valoració econòmica de la creació i la difusió dels béns culturals de caràcter aficionat o 

professional, artesanal o industrial, individual o col·lectiu- es converteix, en el món contemporani, en 
un factor decisiu d'emancipació, de garantia de la diversitat i, per tant, en una conquesta de.! dret 
democràtic dels pobles a afirmar les seves identitats en les relacions entre les cultures. Els béns i els 
serveis culturals, tal com afirma la Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural 
(article 8), "per ser portadors d'identitat, de valors i de sentit, no han de ser considerats mercaderies o 
béns de consum com els altres". Cal destacar la importància de la cultura com a factor de generació 
de riquesa i desenvolupament econòmic.  

 
13. L'accés a I'univers cultural i simbòlic en tots els moments de la vida, des de la infantesa fins a la 

vellesa, constitueix un element fonamental de formació de la sensibilitat, I'expressivitat, 1a convivència 
i la construcció de ciutadania. La identitat cultural de tot individu és dinàmica.  

 
14. L'apropiació de la informació i la seva transformació en coneixement per part dels ciutadans és un acte 

cultural. Per tant, I'accés sense distincions als mitjans d'expressió, tecnològics i de comunicació i la 
constitució de xarxes horitzontals enforteix i nodreix la dinàmica de les cultures locals i enriqueix el 
bagatge col·lectiu d'una societat que es basa en el coneixement. 

 
15. El treball és un dels principals àmbits de la creativitat humana. La seva dimensió cultural ha de ser 

reconeguda i desenvolupada. L'organització del treball i la implicació de les empreses a la ciutat o el 
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territori han de respectar aquesta dimensió com un dels elements fonamentals de la dignitat humana i 
del desenvolupament sostenible.  

 
16. Els espais públics són béns col·lectius que pertanyen a tots els ciutadans. Cap individu o grup no es 

pot veure privat de la seva Il iure utilització, dins del respecte a les normes adoptades en cada ciutat.  
 
II. COMPROMISOS  
 
17. Establir polítiques que fomentin la diversitat cultural a fi de garantir I'amplitud de I'oferta, i fomentar la 

presencia de totes les cultures, i especialment de les minoritàries o desprotegides en els mitjans de 
comunicació i de difusió, tot fomentant les coproduccions i els intercanvis i evitant posicions 
hegemòniques. 

 
18. Donar suport i promoure, a través de diferents mitjans i instruments, el manteniment i I'ampliació dels 

béns i els serveis culturals, tot cercant la universalització de I'accés a aquests, I'ampliació de la 
capacitat creativa de tots els ciutadans, la riquesa que representa la diversitat lingüística, I'exigència 
artística, la recerca de noves formes d'expressivitat i I'experimentació amb els nous Ilenguatges, la 
reformulació i la interacció de fes tradicions, els mecanismes de gestió cultural que detectin els nous 
moviments culturals, el nou talent artístic i el potenciïn perquè pugui arribar a la seva plenitud. Els 
governs locals . manifesten el seu compromís amb la generació i I'ampliació de públics i la participació 
cultural com a elements d'una ciutadania plena. 

 
19. Implementar els instruments adequats per garantir la participació . democràtica dels ciutadans en la 

formulació, I'exercici i I'avaluació de les polítiques públiques de cultura.  
 
20. Garantir el finançament públic de la cultura per mitja dels instruments necessaris. Entre ells cal 

destacar el finançament directe de programes i serveis públics, el suport a activitats d'iniciativa privada 
a través de subvencions, així com aquells models més nous com ara microcrèdits, I fans de risc, etc. 
De la mateixa manera, es pot contemplar I'establiment I de sistemes legals que facilitin incentius 
fiscals a les empreses que ' inverteixin en la cultura, sempre tenint en compte el respecte a I'interès 
públic  

 
21. Constituir espais de diàleg entre les diferents opcions espiritual s i religioses que conviuen en el 

territori local i d'aquestes am b el poder públic, amb la finalitat d'assegurar el dret de Iliure expressió i 
una convivència harmònica. 

 
22. Promoure I'expressivitat com una dimensió bàsica de la dignitat humana i de la inclusió social, sense 

perjudici de raons de gènere, edat, ètnia, discapacitat, pobresa o qualsevol altra discriminació que 
impossibiliti I'exercici ple de les Ilibertats. La Iluita contra I'exclusió social és la Iluita per la dignitat de 
totes les persones. 

 
23. Promoure la continuïtat i el desenvolupament de les cultures locals originaries, portadores d'una 

relació històrica i interactiva amb el territori. 
 
24. Garantir I'expressió i la participació de les persones amb cultures procedents de la immigració o 

arrelades originàriament en altres territoris. Al mate ix temps, els governs locals es comprometen a 
posar els mitjans perquè les persones immigrants accedeixin a la cultura de la comunitat d'acollida i hi 
participin. Aquest compromís recíproc és el fonament dels processos de convivència i interculturalitat 
que, de fet, sense aquest nom, han contribuït a configurar la identitat de cada ciutat. 

 
25. Promoure la implementació de formes d'«avaluació de I'impacte cultural» per considerar, amb caràcter 

preceptiu, les iniciatives públiques o privades que impliquin canvis significatius en la vida cultural de 
les ciutats. 

 
26. Considerar els paràmetres culturals en la gestió urbanística i en tota planificació territorial i urbana, tot 

establint les Ileis, les normes i els reglaments necessaris que assegurin la protecció del patrimoni 
cultural local i I'herència de les generacions antecessores. 
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27. Promoure I'existència dels espais públics de la ciutat i fomentar-ne I'ús com a Ilocs culturals de relació 
i convivència. Promoure la preocupació per I'estètica dels espais públics i en els equipaments 
col.lectius. 

 
28. Implementar accions que tinguin com a objectiu la descentralització de les polítiques i dels recursos 

destinats a I'àrea cultural, tot legitimant I'originalitat creativa de les anomenades perifèries, afavorint 
els sectors socials vulnerables, defensant el principi del dret a la cultura i al coneixement de tots els 
ciutadans sense discriminacions de cap tipus. Aquesta determinació no haurà de defugir les 
responsabilitats centrals i, en particular, les que tan referència al necessari finançament que requereix 
tot projecte de descentralització.  

 
29. Promoure, sobretot, la coordinació entre les polítiques culturals dels governs locals que comparteixen 

un mate ix territori, en un diàleg que doni valor a la identitat de cadascú, la seva contribució al conjunt i 
I'eficiència dels serveis posats a disposició de la ciutadania. 

 
30. Potenciar el paper estratègic de les indústries culturals i els mitjans de comunicació locals, per la seva 

contribució a la identitat local, la continuïtat creativa i la creació d'ocupació. 
 
31. Promoure la socialització i I'accés a la dimensió digital dels projectes i del bagatge cultural local o 

universal. Les tecnologies de la informació i la comunicació s'han de fer servir com a eines capaces de 
posar el coneixement cultural a I'abast de tots els ciutadans. 

 
32. Implementar polítiques que tinguin com a objectiu I'obertura de mitjans de comunicació públics en 

I'àmbit local, així com el seu desenvolupament d'acord amb els interessos de la comunitat, seguint els 
principis de pluralitat, transparència i responsabilitat. 

 
33. Generar els mecanismes, els instruments i els recursos per garantir la Ilibertat d'expressió. 
 
34. Respectar i garantir els drets morals dels autors i dels artistes i la seva justa remuneració. 
 
35. Convidar creadors i artistes que es comprometin amb les ciutats i els territoris; identificant problemes i 

conflictes de la nostra societat, millorant la convivència i la qualitat de vida, ampliant la capacitat 
creativa i crítica de tots els ciutadans i, molt especialment, cooperant per contribuir a la resolució dels 
reptes de les ciutats. 

 
36. Establir polítiques i inversions que fomentin la lectura i la difusió del Ilibre, així com el ple accés de tota 

la ciutadania a la producció literària global i local. 
 
37. Afavorir el caràcter públic i col·lectiu de la cultura, tot fomentant el contacte dels públics a la ciutat en 

totes aquelles manifestacions que faciliten la convivència: espectacles en viu, cinema, testes, etc. 
 
38. Generar instàncies de coordinació entre les polítiques culturals i . educatives, tot impulsant el foment 

de la creativitat i la sensibilitat, i la relació entre les expressions culturals del territori i el sistema 
educatiu. 

 
39. Garantir el gaudi dels béns i serveis culturals a les persones amb discapacitat, tot facilitant I'accés 

d'aquestes persones als equipaments i les activitats culturals. 
 
40. Promoure les relacions entre equipaments culturals i entitats que treballen amb el coneixement, amb 

les universitats, els centres  de recerca i les empreses investigadores. 
 
41. Fomentar els programes adreçats a divulgar la cultura científica i la tecnologia entre tots els ciutadans; 

especialment, si es considera que les possibles aplicacions dels nous coneixements científics generen 
qüestions ètiques, socials, econòmiques i polítiques que són d'interès públic. 

 
42. Establir instruments legals i implementar accions de protecció del patrimoni cultural per mitja 

d'inventaris, registres, catàlegs i tota mena d'activitats de promoció i difusió com ara exposicions, 
museus, itineraris, etc. 
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43. Protegir, revalorar i difondre el patrimoni documental generat en I'àmbit de I'esfera pública 

local/regional, per iniciativa pròpia o associant-se amb entitats públiques i privades, incentivant la 
creació de sistemes municipals i regionals amb aquesta finalitat. 

 
44. Treballar per obrir el Iliure descobriment dels patrimonis culturals als habitants de totes les regions del 

planeta. Així mateix, promoure, en relació amb els professionals del sector, un turisme respectuós amb 
les cultures i els costums de les localitats i els territoris visitats. 

 
45. Desenvolupar i implementar polítiques que aprofundeixin en els processos de multilateralitat, basats 

en el principi de la reciprocitat. La cooperació cultural internacional és una eina indispensable en la 
constitució d'una comunitat humana solidaria, que promou la Iliure circulació d'artistes i operadors 
culturals especialment a través de la frontera nord-sud, com una contribució essencial per al diàleg 
entre els pobles, per a la superació dels desequilibris provocats pel colonialisme i per a la integració 
interregional. 

 
III. RECOMANACIONS  
 
ALS GOVERNS LOCALS  
 
46. Convidar tots els governs locals a sotmetre aquest document a I'aprovació dels òrgans de govern 

municipal i a dur a terme un debat més ampli amb la societat local. 
 
47. Assegurar la centralitat de la cultura en el conjunt de les polítiques locals, tot impulsant la redacció 

d'agendes 21 de la cultura en cada ciutat o territori, en coordinació estreta amb els processos de 
participació ciutadana i planificació estratègica. 

 
48. Fer propostes de concertació sobre els mecanismes de gestió de la cultura amb els altres nivells 

institucionals, tot respectant el principi de subsidiarietat. 
 
49. Fer, abans de I'any 2006, una proposta de sistema d'indicadors culturals que reti compte del 

desplegament d'aquesta Agenda 21 de la Cultura, a partir de mètodes generals de manera que se'n 
pugui facilitar el seguiment i la comparabilitat. 

 
ALS GOVERNS D'ESTATS I NACIONS 
 
50. Establir els instruments d'intervenció pública en I'àmbit cultural, tenint en compte I'augment de les 

necessitats ciutadanes relacionades amb aquest camp, la insuficiència de programes i recursos 
actualment existents i la importància de la desconcentració territorial en les assignacions 
pressupostaries. De la mateixa manera, cal treballar per assignar un mínim d'un 1 % del pressupost 
nacional a la cultura. 

 
51. Establir mecanismes de consulta i concertació amb els governs locals, directament, o per mitja de les 

seves xarxes i federacions, en I'establiment de noves legislacions, reglamentacions i sistemes de 
finançament en I'àmbit cultural. 

 
52. Evitar la celebració d'acords comercials que condicionin el IIiure desenvolupament de la cultura i 

I'intercanvi de béns i serveis culturals en igualtat de condicions. 
 
53. Aprovar disposicions legals per evitar la concentració de les indústries de la cultura i de la 

comunicació, 1 promoure la col.laboració especialment en I'àmbit de la producció, amb les instàncies 
locals i regionals. 

 
54. Garantir I'esment adequat de I'origen dels béns culturals exposats en els nostres territoris, i adoptar 

mesures per impedir el tràfic il·lícit de béns pertanyents al patrimoni històric d'altres pobles. 
 
55. Aplicar a escala es tatal o nacional els acords internacionals sobre la diversitat cultural i, molt 

especialment, la "Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural", aprovada a la 31a 
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Conferencia General, al novembre del 2001, i el Pla d'Acció acordat en la Conferencia 
Intergovernamental d'Estocolm (1998) sobre Polítiques Culturals per al Desenvolupament. 

 
A LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS  
 
ORGANITZACIONS DE CIUTATS  
 
56. A Ciutats i Governs Locals Units, adoptar aquesta Agenda 21 de la cultura com a document de 

referència dels seu s programes culturals i assumir un paper de coordinació del procés posterior a la 
seva aprovació. 

 
57. A les xarxes continentals de ciutats i governs locals (especialment aquelles que van impulsar la 

concreció d'aquesta Agenda 21 com ara: Interlocal, Eurociutats, Sigma, Mercociudades, entre 
d'altres), considerar aquest document dins dels seus programes d'acció tècnica i política.  

 
AGENCIES I PROGRAMES DE NACIONS UNIDES  
 
58. A la UNESCO, reconèixer aquesta Agenda 21 de la cultura com a document de referència en els 

treballs de preparació de I'instrument jurídic internacional o Convenció sobre la Diversitat Cultural 
prevista per al 2005. 

 
59. A la UNESCO, reconèixer les ciutats com els territoris en que es tradueixen els principis de la 

diversitat cultural, especialment aquells aspectes relacionats amb la convivència, la democràcia i la 
participació, i establir els mecanismes de participació dels governs locals en els seus programes. 

 
60. Al Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), aprofundir en les anàlisis sobre 

cultura i desenvolupament i incorporar indicadors culturals en el s càlculs de I'índex de 
desenvolupament humà (IDH). 

 
61. Al Departament d'Afers Econòmics i Socials -Divisió de Desenvolupament Sostenible, com a 

responsable del seguiment de l'Agenda 21, desenvolupar una dimensió cultural de la sostenibilitat 
seguint els principis i els compromisos d'aquesta Agenda 21 de la cultura. 

 
62. A les Nacions Unides -HABITAT, considerar aquest document com a fonamentació de la importància 

de la dimensió cultural de les polítiques urbanes. 
 
63. Al Comitè de Nacions Unides per als Drets Econòmics, Socials i Culturals, incloure la dimensió urbana 

en les seves anàlisis de les relacions entre els drets culturals i la resta de drets humans. 
 
64. A I'Organització Mundial del Comerç, excloure els béns i els serveis culturals de les seves rondes de 

negociació. Les bases dels intercanvis de béns i serveis culturals han de ser establertes en un nou 
instrument jurídic internacional com la Convenció sobre la Diversitat Cultural prevista per al 2005. 

 
65. A les organitzacions continentals (Unió Europea, Mercosur, Unió Africana, Associació de Nacions del 

Sud-est Asiàtic), incorporar la cultura com a pilar bàsic de la seva construcció. Tot respectant les 
competències nacionals i la subsidiarietat, és necessària una política cultural basada en els principis 
de la legitimitat de la intervenció pública en la cultura, la diversitat, la participació, la democràcia i el 
treball en xarxa. 

  
66. Als organismes multilaterals establerts a partir d'afinitats culturals (per exemple, Consell d'Europa, 

Lliga d'Estats Àrabs, Organització d'Estats Iberoamericans, Organització Internacional de la 
Francofonia, Commonwealth, Comunitat de Països de Llengua Portuguesa, Unió Llatina), promoure 
diàlegs i projectes conjunts que permetin avançar en una major comprensió ,entre les civilitzacions i en 
la generació de mutu coneixement i confiança, base de la pau. 

 
67. A la Xarxa Internacional de Polítiques Culturals (estats i ministres de cultura) i a la Xarxa Internacional 

per a la Diversitat Cultural (associacions d'artistes), considerar les ciutats com a territoris fonamentals 
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de la diversitat cultural, establir els mecanismes de participació dels governs locals en els seus treballs 
i incloure els principis recollits en aquesta Agenda 21 de la cultura en els seus plans d'actuació. 

 
Barcelona, 8 de maig de 2004 

  
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, malgrat que aquest assumpte es podria 
resoldre simplement votant-lo afirmativament, a continuació, parlarà de l'Agenda 21 de 
la Cultura, perquè es tracta d'un document important, no per als regidors o regidores 
de Cultura que hi puguin haver en aquest país ni per a les xarxes que s'adhereixen al 
Fòrum de Porto Alegre—enguany dins del marc del Fòrum Universal de les Cultures—
sinó, perquè, en definitiva, s'està parlant d'una proposta que afecta al conjunt de les 
Administracions, dins de les quals també hi ha els ajuntaments, com a Administracions 
locals. 
Manifesta que l'Ajuntament de Manresa sotmet a l'aprovació del Ple aquest acord, en 
primer lloc, perquè l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya fan l'esforç perquè el document arribi als ajuntaments, on es pretén que es 
discuteixi i que, més enllà de l'aprovació que pugui fer aquest Ple, es traslladi aquest 
debat a les ciutats, pobles o viles. 
Explica que se'n va fer una primera presentació en el Centre Flors Sirera, fa uns 
mesos, amb un representant del Brasil, del Fòrum de Porto Alegre; que algunes 
setmanes després es va aprovar al Fòrum Universal de les Cultures; i que, a partir 
d'aquella aprovació, se'n va discutir un text, que posteriorment va quedar aprovat en 
els termes que es relaten aquí. 
Comenta que aquest text no és només de la Unitat de Cultura ni del regidor o regidora 
que hi hagi en un moment determinat, sinó que el document intenta dir que la cultura 
és patrimoni de la humanitat, que és com dir que és cosa de tots i, per tant, tots se 
n'haurien de sentir responsables, i, en conseqüència, en cada Administració la cultura 
és transversal per definició, perquè no hi pot haver cultura si aquesta no és transversal 
i no és capaç d'anar més enllà dels coneixements sectorials de cadascú o del treball 
sectorial que pugui fer, en el cas d'aquest ajuntament, cada una de les seves Unitats 
administratives. 
Diu també que el nom d'Agenda 21 és evident que fa una clara referència a l'Agenda 
21 del Medi Ambient, que ja es va aprovar en aquest Ajuntament, a inspiració dels 
acords d'Aalborg, Rio de Janeiro i Johanesburg, entre d'altres. 
Explica que l'Agenda 21 pretén evidenciar que la diversitat cultural està en perill en 
aquest començament del segle XXI i que hi ha d'haver un compromís clar de les 
Administracions per a la defensa d'aquesta diversitat cultural.   
Diu que això es fa a partir d'una sèrie de punts, que consten en el text que 
s'acompanya a aquest dictamen, que, en certa manera, insisteixen en una idea que 
acostumen a tenir tots els governs, qualsevol que sigui la seva tendència política. En 
aquest sentit, recorda que en la fase declarativa de l'acord que es va adoptar a la 
Generalitat de Catalunya es deia: «Ha arribat el moment de que la cultura recobri un 
paper de centralitat al nostre país.» Afirma, al respecte, que aquesta idea que la 
cultura ocupa una posició central, potser no privilegiada, però sí que dóna sentit, de 
vegades, a l'actuació governamental, forma part d'un discurs del què acostumen a 
apropiar-se tots i, en canvi, s'hauria d'avançar en alguns compromisos més concrets. 
Manifesta que això és el que impulsa aquesta Agenda 21, en el sentit, per una  banda,  
de proposar que els ajuntaments o els governs locals, com a Administració propera als 
ciutadans, garanteixin o siguin els primers defensors d'aquesta diversitat cultural, que 
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va lligada als drets humans; per una altra, que les Administracions sàpiguen treballar 
amb la multiplicitat d'agents socials en què viuen les ciutats i pobles, per tant, no s'està 
parlant del paper protagonista de l'Administració en la gestió cultural, sinó, al contrari, 
de treballar amb l'associacionisme local i amb tota aquesta diversitat; i, finalment, 
constatar que tots els esforços que es fan en l'àmbit cultural beneficiaran a tothom 
contra la guerra, el terrorisme, l'opressió o coses molt més properes com ara la 
discriminació.  
Diu que tot això és el que recull l'Agenda 21 de la Cultura, juntament amb la necessitat 
que hi hagi un accés el més universal possible a la cultura, des de la infantesa fins a la 
vellesa, perquè la cultura és la que ens fa individus o persones. 
Manifesta que, com que ha dit que l'Agenda 21 planteja alguns compromisos, i això no 
és només un discurs, a partir de l'aprovació que es pugui fer aquest vespre de 
l'Agenda 21 de la Cultura, es podria iniciar un treball que ell no presentarà com a 
transcendental, sinó que ha de bategar, d'una manera senzilla, entre tots en aquest 
Ajuntament i que significa garantir-ne el finançament públic; promoure la continuïtat de 
les cultures locals, ja que l'Agenda 21 està pensada en clau universal; i, per demostrar 
la transversalitat que es reclama en el document, pensar la ciutat en termes d'espais 
públics fomentant-ne l'ús, com a llocs culturals de relació i de convivència, així com 
promoure la preocupació per l'estètica d'aquests espais públics o dels equipaments 
col.lectius. 
Manifesta que tot això passa i es pot traslladar a la ciutat, a la resta d'entitats culturals, 
esportives i educatives, perquè l'Agenda 21 de la Cultura, malgrat que no parla només 
per als regidors i regidores de Cultura—que prou feina tenen—els acabarà dient que 
l'important és el tàndem o el binomi de cultura i educació. 
Afirma, doncs, que s'ha d'afavorir el caràcter públic i col·lectiu de la cultura, però que, 
en qualsevol cas, les polítiques culturals i educatives han de caminar coordinadament. 
Diu que això és fonamental per avançar. 
Aclareix que diu tot això perquè el repte de l'Agenda 21 de la Cultura en aquesta ciutat 
és que en el futur no porti l'adjectiu de cultura, sinó de projecte educatiu de ciutat, cosa 
que dóna resposta a les expectatives, que significa poder transferir béns i serveis 
culturals al conjunt de la ciutadania. 
Manifesta que els compromisos i les recomanacions que es fan als governs locals són, 
primerament, sotmetre aquest document a l'aprovació dels òrgans de govern 
municipals i realitzar un debat a la ciutat—cosa que s'ha començat a fer aquí aquest 
vespre—; segonament, assegurar la centralitat de la cultura en les polítiques locals, 
amb la redacció de l'Agenda 21 o altres projectes com el que ha esmentat fa un 
moment, en definitiva, en termes de planificació estratègica; i, finalment, avançar en 
les propostes de concertació per a la gestió de la cultura, de l'educació no reglada i del 
coneixement. 
Diu que l'Ajuntament desitja fer tot això i li agradaria que, al costat de les 
recomanacions que s'adrecen als Estats, les Nacions i les Organitzacions 
internacionals, aquesta Administració fes aquest primer pas i cregués que la cultura, 
que li dóna prestigi, l'emociona i treballa amb els seus sentiments, a més, la sent com 
una necessitat i, que, per tant, s'hi comprometrà, tant des del punt de vista econòmic, 
com de pensar-hi, compartir-la i treballar-hi entre tots plegats. 
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU no pot fer altra cosa que compartir, punt 
per punt, el que diu l'Agenda 21 de la Cultura i també les paraules del regidor de 
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Cultura, senyor Ramon Fontdevila, ja que és evident que aquest document és molt 
important i és l'expressió d'un desideràtum, que li sembla fonamental. 
Manifesta, però, que, més enllà d'això, s'hauria de fer una reflexió prèvia al document, 
respecte el qual el GMCiU donarà el seu suport, com no podia ser d'una altra manera. 
Dóna la raó al senyor Fontdevila respecte a l'afirmació que, cada vegada més, els 
governs en l'àmbit local i estatal estan més preocupats per invertir recursos en la 
cultura, i, com més creix aquest interès, de forma inversament proporcional, disminueix 
l'interès de la societat  per la cultura, sobretot entre els sectors més joves. 
Aclareix que, quan parla de cultura no es refereix a la seva accepció més rància, sinó 
a la més oberta. Diu que davant de la pregunta sobre què és cultura en el segle XXI, el 
GMCiU s'obre el màxim al concepte de cultura i, malgrat que és cert que hi ha molta 
gent que s'interessa i que obre la seva ment i el seu cor a noves experiències 
culturals, també ho és que s'està produint un moment d'aïllament de moltes persones, 
molt joves que, a través de les noves tecnologies, que haurien de ser una nova 
manera d'obrir-se al món, es tanquen en elles mateixes i morint, en certa manera, pel 
que s'anomena interès cultural o despertar-se la ment i el cor a la diversitat, a la 
multiculturalitat i, en definitiva, al món del coneixement. 
Creu que aquest és un tema prou important, en el que tots hi haurien de treballar, tot i 
que sigui difícil fer-ho des de les institucions, perquè, sovint, el treball de tot això ha de 
venir de part dels educadors i de la família, és a dir, de l'entorn més immediat, i això 
costa molt. 
Considera, però, que els polítics també tenen una responsabilitat en aquest tema, 
perquè tenen accés a un seguit de recursos, que, de vegades, condicionen aquest 
tipus de comportaments. Per tant, creu que s'hauria de treballar en aquest rerefons, ja 
que, com ha dit el senyor Fontdevila, la cultura i l'educació van lligades. 
Creu que tot això és molt complicat i que és fàcil de dir i de posar el problema sobre la 
taula, però desgranar-lo o esfilagarsar-lo fins al final és molt complicat.  
Destaca, com a qüestió interessant del document, la recomanació als Estats que, com 
a mínim, inverteixin l'1 per 100 del seu pressupost en cultura. Fa notar, per tant, que  
no es limita a manifestar un desig, plantejar el que seria ideal o planificar el futur, sinó 
que recomana directament. Planteja, però, que el problema del document és que no 
pot ser imperatiu, sinó que, en la mesura en què aquest Ajuntament l'accepti, el podrà 
fer servir com a filosofia, com a norma orientadora, o com a petit catecisme per 
funcionar dins de l'àmbit cultural de la seva política cultural. 
Diu que segurament aquest és el handicap que tenen aquest tipus de declaracions, 
però que és important que es posin d'acord i que tots plegats ho tinguin molt present. 
Insisteix en la idea de realitzar un debat previ, intern o extern, i convidant a qui calgui, 
en aquest cas, preocupats bàsicament pel que succeeix a la ciutat de Manresa, que és 
l'àmbit de responsabilitat dels membres del Ple, per veure fins a quin punt després tot 
el que es faci dins de la política cultural, aplicant aquests criteris, pot tenir un resultat 
més positiu que el que de vegades es pot obtenir intentant fer-ho molt bé, però trobant 
capes impermeables en la població, que viu pràcticament d'esquena a tots els 
esforços que es fan per obrir-se cada vegada més al món.   
Anuncia, per acabar, que el GMCiU votarà afirmativament el dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
5.2.1 DECLARAR LA CADUCITAT DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I LA SEVA REVERSIÓ A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, del 7 de setembre 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Resolucions del regidor delegat de Salut s’han incoat diversos 
expedients per declarar abandonades determinades sepultures del Cementiri 
municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb l’article 38 b) del 
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de l’Ajuntament de 
Manresa (RCM). 
 
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i no s’ha presentat cap tipus de 
reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, circumstància 
que s’acredita degudament als expedients. 
 
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures abandonades 
existents al Cementiri municipal, per tal de poder incrementar l’oferta per cobrir les 
necessitats que es produeixen amb motiu d’enterraments a la nostra ciutat. 
 
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per declarar la caducitat de les 
concessions de dret funerari, la qual cosa comporta la reversió automàtica d’aquests 
drets a l’Ajuntament, per l’aplicació del que disposa l’article 41.2. 
 
Atès que l’article 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà 
concedir nous drets a favor de tercers, sobre els nínxols que continguin restes 
d’inhumacions anteriors, fins que s’hagin traslladat les despulles mortals,  o cap a una 
altra sepultura, o cap a la fossa comuna. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d'assessorament jurídic dels Serveis a les Persones amb 
data 07/09/2004. 
 
El regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que consten a l’annex-1 
com a conseqüència del seu abandonament, desprès d’haver-se instruït els expedients 
administratius que s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b del 
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria. 
 
Segon. Declarar la reversió a favor de  l’Ajuntament de Manresa de les sepultures que 
són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior. 
 
Tercer. Ordenar el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures a la fossa 
comuna." 
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ANNEX – 1 
 
Relació de nínxols del Dictamen de 7 de setembre de 2004 que es proposa per a 

l’aprovació del Ple de la Corporació 
 

Titular: Nom i Cognoms 

 
Data 

d’adquisició 
sepultura 

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

 
Ref. expedient 

Sepultura: 
num i secció 

(codi) 

Domicili  

 
Data darrer 

servei 
d’inhumació 

Inscripció que consta a la 
làpida 

RAMON LLOR GROS o GRAS 03/11/1922 (no hi consten) 

SRE/2001000198 

791  
SANTA 
AGNES 

(10210791) CR VIC, 28, 1 
MANRESA --/--/----  

RAMON LLOR GROS  

RAMON PONS OMS 09/03/1924 (no hi consten) 

SRE/2001000180 

618  
SANTA 
AGNES 

(10240618) (no es coneix) --/--/---- 
 

FCA. OMS I PUIG - FCO. 
PONS OMS  

JOAN CUÑAT MATAMALA 01/02/1920 DOMENEC PUIGDELLIVOL 
SERRA (16/08/1933) 

SRE/2001000159 

430  
SANTA 
AGNES 

(10250430) (no es coneix) 16/08/1933  
JOAN CUNYAT MATAMALA  

JOAN CARNE COMAPOSADA 09/04/1919 

ANTONIO GARCIA DE LA 
PAZ (30/03/1927), JUAN 

COMA 
MONTRAVETA(09/02/1957) SRE/2001000156 

416  
SANTA 
AGNES 

(10230416) 
(no es coneix) 09/02/1957  

JUAN CARNE  

SALVADOR MANGOT PALA 29/06/1915 

JOSEFA ROIGES TORRENT 
(29/10/1946), ROSA 

MANGOT RIFA (20/02/1949), 
AMADEO MANGOT PADRO 

(14/03/1950) 
SRE/2001000150 

395  
SANTA 
AGNES 

(10230395) 
CA BARCELONA, 16 

MANRESA 
14/03/1950  

FAM. MANGOT RIFA  

ALEXANDRE PRAT CAMPRUBI  02/10/1914 ANTONIO PADROS PRAT 
(19/08/1957) 

SRE/2001000147 

359  
SANTA 
AGNES 

(10250359) (no es coneix) 19/08/1957  
ALEJANDRO PRAT  

ROSA MARIGOT ALTIMIRAS 30/04/1917 

ROSA MARIGOT 
(10/03/1932), MODESTA 

LLENAS MAS 
(28/07/1938),DOMINGO 

CARRERAS PRAT 
(02/10/1942), JUAN 
CONESA CUNILLE 

(03/01/1953) 

SRE/2001000145 

324  
SANTA 
AGNES 

(10220324) 

CA SANT MIQUEL, 14,3 
MANRESA 

03/01/1953  
(no en te de làpida)  

DOLORS CAXACH (VDA DE LLISA) 15/06/1917 
RAMON CAXACH AMBROS 
(10/02/1934), JOSE FONT 

FOLCH (18/03/1948) SRE/2001000143 

318  
SANTA 
AGNES 

(10240318) CA VICTOR HUGO, 156 
GODOY CRUZ (MENDOZA-ARGENTINA) 

18/03/1948  
DOLORES CAYACH  

EMILIA TAPIAS (VDA. OLMO) 18/10/1915 (no hi consten) 

SRE/2001000142 

315  
SANTA 
AGNES 

(10230315) (no es coneix) --/--/----  
FAM. PECANINS BACH  
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ANTONI CALSINA FONTANET 26/07/1912 

CALSINA, PERE 
(28/04/1914), CALSINA 

FONTANET, 
ANTONI(13/06/1916), 

COSTA GRANE, JAUME 
(13/10/1920), RAURELL 

R.,ANTONI (27/03/1925), 
FORNELL, MANUEL 

(13/08/1930),TORRAS11/19
53) CONRAT (20/03/1939), 
CALSINA CAÑAMERAS, 

ANGELA(14/11/1953), 
CARRERAS 

MATARRODONA,CARMEN 
(22/02/1963),TORRES 

BALAGUER,JOSE (17.4.48), 
CARRASCON LOPEZ, 
MARTIN (20/08/1970) 

SRE/2001000134 

239  
SANTA 
AGNES 

(10250239) 

C del GENERAL PRIM 12 esc.2 
MANRESA 20/08/1970  

...TO CALSINA  

CARME SOLER MITJANS 11/06/1912 (no hi consten) 

SRE/2001000133 

235  
SANTA 
AGNES 

(10230235) (no es coneix) --/--/---- 

 
DN. JOSE PANFIL MUÑOZ 

TENIENTE CORONEL +3-1-
1912  

CRISTOFOL MARCET ESTEVANELL 12/11/1911 (no hi consten) 

SRE/2001000123 

183  
SANTA 
AGNES 

(10220183) (no es coneix) --/--/----  
CRISTOBAL MARCET  

(GERMANS) ALBAREDA 02/04/1912 ANTONIO BARGUE 
(05/04/1919) 

SRE/2001000122 

181  
SANTA 
AGNES 

(10210181) PG DEL RIU, 1 
MANRESA 

05/04/1919  
(sense noms)  

JOAN PALLARES COROMINAS I ROSA TAPIAS 
SELGA 

27/12/1913 (no hi consten) 

SRE/2001000121 

180  
SANTA 
AGNES 

(10250180) (no es coneix) --/--/---- 
 

JUAN PALLARES - ROSA 
TAPIAS  

DOLORES SERRA RIU 04/10/1913 TERESA CALMET PUIG 
(12/01/1939) 

SRE/2001000115 

154  
SANTA 
AGNES 

(10220154) CA HOLANDA, 30 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

12/01/1939 
 

JOSE CALSINA I DOLORES 
SERRA  

MIQUEL CASALS COLL 12/10/1908 RAMON FORNELL 
VILANOVA (13/12/1935) 

SRE/2001000113 

135  
SANTA 
AGNES 

(10230135) (no es coneix) 13/12/1935  
M.CASALS CALL  

PEDRO BONJOCH BATALLE 10/01/1910 

MARSAL PAMIES, JOAN 
(04.08.33), SALAFRANCA 

LLADOS, 
CARMEN(12.10.47), 

BONJOCH BATALLE, 
PEDRO (06/04/1964) 

SRE/2001000110 

112  
SANTA 
AGNES 

(10210112) 
CA ALCALDE ARMENGOU, 24,2 

MANRESA 
06/04/1964  

FAM. BONJOCH  

PERE MATA (o MOTA) 01/01/1900 
PEDRO MOTA (25/05/26), 

FRANCISCO MOTA 
LLOPART (19/12/52) SRE/2001000103 

71  
SANTA 
AGNES 

(10210071) CTRA de CARDONA 8, 6e 
MANRESA 19/12/1952  

PEDRO MOTA  

FRANCESCA RAURICH OLLER 01/01/1900 MARIA RAURICH GASSO 
(19/02/1965) 

SRE/2001000100 

67  
SANTA 
AGNES 

(10240067) CA URGELL, 38, 3,2 
MANRESA 19/02/1965  

ISIDRO RAURICH  



 87

FRANCESC FERRER OLLER - RAMON 
SANTCRISTOFOL (CERILA) 

01/01/1900 (no hi consten) 

SRE/2001000095 

45  
SANTA 
AGNES 

(10230045) (no es coneix) --/--/----  
(no en te de làpida)  

ENRIC CASALS CASULLAS 01/01/1900 
ROSA MATEU (07/10/34), 

JOSEFA VALLESPI 
MARQUET (28/11/40) SRE/2001000094 

43  
SANTA 
AGNES 

(10220043) CA BRUC, 5 
MANRESA 

28/11/1940 
 

ENRIQUE CASALS 
CARULLA  

ISIDRE RIBALTA VIDAL 27/01/1886 

RAMONA CLOSA SERRA 
(28/09/1935), MATILDE DE 

LLORENS 
RIBAS(16/06/1959) SRE/2000000202 

1.098  
SANT 

MAURICI 
(10131098) CA JAUME I, 9 

08240 MANRESA 
16/06/1959  

ISIDRO CLOSA I RIBALTA  

JOAN XARPELL FONT 01/01/1895 

RAMON OLIVA PRAT 
(26/04/1934), ROSA 

CAMINS 
ALTISENT(28/06/1951) 

SRE/2001000053 

1.533  
SANT 

MAURICI 
(10151533) CA PEDREGAR, 20,1,2 

MANRESA 
28/06/1951  

JUAN XARPELL  

VALENTI FERRER DALMASES 28/09/1894 (no hi consten) 

SRE/2001000041 

1.466  
SANT 

MAURICI 
(10111466) CA BXDA. CARME, 19 

MANRESA --/--/---- 

 
VALENTIN FERRER 

DALMASES - DOLORES 
BOHIGAS VIQUE  

FRANCESC VERGAS 02/10/1883 (no hi consten) 

SRE/2001000002 

1.295  
SANT 

MAURICI 
(10161295) (no es coneix) --/--/---- 

 
MANUEL ORAA PARREÑO, 
T.CORONEL (21/08/1883)  

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS 
 
5.3.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE TALLERES 

PALAUTORDERA PER IMPORT DE 105.587 EUROS, EN CONCEPTE DE 
MOTORITZAR LA GRADA TELESCÒPICA I CONSTRUIR I COL.LOCAR 
XARXES DE PROTECCIÓ AL NOU PAVELLÓ DEL CONGOST. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, del 9 de setembre 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa va contractar la motorització de tota la grada telescòpica i la 
construcció i col·locació de xarxes de protecció per les instal·lacions del Nou Pavelló 
del Congost i deixar-ho enllestit abans de l’inici de la nova temporada esportiva 
2004/2005.  
 
En conseqüència d'això, la Regidoria d’Esports 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. 
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EMPRESA  CONCEPTE  EUROS 
     
TALLERES 
PALAUTORDERA 
CIF: A08869042 

 Motorització grada telescòpica i construcció i 
col·locació de xarxes de protecció  .............. 

  
105.587,00" 

 
El senyor Gozalbo i Fuertes presenta aquest reconeixement de crèdit, per import de 
105.587,00, a compte dels treballs que s'han realitzat en el nou Congost, per 
motoritzar les grades i permetre, així, una major flexibilitat de l'ús d'aquella instal.lació. 
Diu que es donaven unes circumstàncies que obligaven a actuar ràpidament, si es 
volia que un equip de bon nivell en aquesta ciutat pogués competir en segona divisió 
de plata de futbol sala.  
Comenta també que aquesta motorització forma part d'un dels punts del PAM 
(Programa d'Actuació Municipal), perquè estava inclosa en el projecte quan es va 
construir el nou Congost. 
Insisteix en que les circumstàncies han fet que s'hagi d'actuar amb rapidesa i diu que 
no es volia malmetre tampoc la pretemporada del Rico Manresa, que és el primer 
equip de la ciutat.  
Comenta que, per això, es va reservar una quantitat de diners el 21 de juny i es van 
començar a realitzar converses amb l'empresa Talleres Palautordera, que va ser 
l'encarregada d'instal.lar les grades, a fi de renovar-les motoritzant-les i donant-les 
mobilitat. 
Diu que els treballs es van efectuar al mes d'agost, que, per tant, a principis de 
setembre ja estaven acabats, i manifesta que en aquest moment ja es pot dir que el 
pavelló del Congost té una certa ductilitat i que permet organitzar més fàcilment  
esdeveniments esportius de competició, tant de bàsquet com de futbol. 
Manifesta que tot aquest procés ha estat complex i han sorgit incògnites, algunes de 
quals encara existeixen, però que s'intenta que aquest tema arribi a bon port. 
Informa que ja s'han celebrat competicions, en ambdues bandes, i diu que, malgrat 
que és evident que caldrà reforçar el servei de consergeria, s'està comprovant que 
això pot funcionar, posant-hi bona voluntat.   
Explica que encara s'han de concretar alguns aspectes, i que a tal fi se celebrarà una 
reunió amb el president de RICO Manresa i amb els representants del futbol sala. 
Manifesta que, malgrat que aquest tràmit no és un procediment correcte per al 
pagament dels treballs, la urgència d'aquesta intervenció ha obligat a l'Ajuntament a 
fer-ho d'aquesta manera, amb la confiança que sigui per a bé i que es pugui 
rendibilitzar i optimitzar un equipament, respecte el qual es pretén reforçar la funció 
que tenia fins ara, amb l'objectiu que es puguin realitzar més franges de competició i 
d'entrenament de bàsquet. 
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 2 GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
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5.4 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS I JOVENTUT  
 
5.4.1 CREAR LA COMISSIÓ CIUTADANA ENCARREGADA DE L'ORGANITZACIÓ 

DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT CAMPI QUI JUGUI 2004. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials i 
Joventut, del 13 de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa vol organitzar el saló de la infància i la joventut Campi qui 
Jugui 2004, fomentant l'esperit de col.laboració i la participació ciutadana, i buscant el 
més ampli ressò popular en la celebració de l'acte. 
 
Per aquest motiu la regidora del Programa Transversal de Joventut ha considerat, com 
altres anys, crear una Comissió per organitzar l'esmentat. 
 
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació 
d'òrgans de participació ciutadana. 
 
Que, en virtut de l'article 114.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
concordança amb l'article 48.2 del mateix i l'article 45 del ROM, en virtut dels quals per 
a l'adopció de l'acord serà necessari el vot favorable o afirmatiu de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l'informe emès pel tècnic d'assessorament jurídic dels Serveis a la Persona, en 
data 13 de setembre de 2004. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Serveis Socials i Joventut proposa al ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
CREAR la Comissió Ciutadana encarregada de l'organització del saló de la infància i la 
joventut Campi qui jugui 2004, que quedarà integrada per les persones següents: 
 
PRESIDENTA: Aida Guillaumet Cornet, 

regidora de Serveis Socials i Joventut 
 
(DNI 39355284 F) 

   
VOCALS: Laia Camprubí Pujol (DNI 39377523 M) 
 Queralt Fernández Hernández (DNI 39371807 Q) 
 Abraham López Flores (DNI 39355360 Z) 
 Concepció Montoya Rojas (DNI 39327100 K) 
 Jordi Santamaria Gámez (DNI 39355270 Q) 
 Lluís Thomen Corbalan (DNI 39350816 R) 
  
TRESORERA: Mireia Estefanell Medina (DNI 39348010 R)" 
 
La senyora Guillaumet i Cornet explica que es crea novament la Comissió Ciutadana 
encarregada de l'organització del saló de la infància i diu que encara que faltin tres 
mesos per a la seva celebració, la comissió comença a treballar d'una manera 
immediata—de fet, ja fa molts dies que ho està fent. 
Diu que el "Campi qui jugui" se celebrarà al Palau Firal, del 23 de desembre del 2004 
al 4 de gener del 2005, en horari de 4 a 8,30 de la tarda. Afegeix que s'ocupen 5.500 
metres quadrats i que l'any passat hi van participar 14.000 persones, aproximadament 
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en edats compreses entre els 0 i els 14 anys, a més dels pares i altres familiars i 
acompanyants.  
 
Explica que en aquesta edició, l'eix temàtic del "Campi qui jugui" serà el fons marí i 
manifesta que aquest saló de la infància continua essent un espai on els nens i nenes, 
els pares i mares, i la resta d'acompanyants poden gaudir de les vacances de Nadal, 
en companyia de les seves famílies.  
Diu que l'Ajuntament pretén que sigui un espai familiar, on puguin anar infants i 
adolescents, i on es faci una tasca educativa, potenciant actituds com ara la creativitat, 
el reciclatge, la solidaritat i el respecte a la diversitat. 
Espera que per Nadal es trobaran tots allà. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6. ÀREA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.1,  6.1.2 i 6.1.3 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre cons truccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
 
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent: 
 
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: 
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Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS PL. CREUS, NÚM. 1 representat/ada per 
TRULLAS BARNAUS FRANCESC 
Expedient: ICB/2004000055 (OBM/2004000070) 
Descripció obres: Instal.lació d'un ascensor a la Plaça d'en Creus, 1  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: CRUZ SANTAMARIA S.L. representat/ada per SANTAMARIA COTS 
MAURICI 
Expedient: ICB/2004000072 (OBM/2004000093) 
Descripció obres: Rehabilitació d'un edifici (façanes i cobertes), al C/.Vallfonollosa, 11  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: ARUXA INVERSORS, SL  representat/ada per CRUZ HIDALGO EVA 
Expedient: ICB/2004000089 (OBM/2004000117) 
Descripció obres: Substitució coberta i restribució interior al C/. Aiguader,3  
 Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: VALL VALL EUGENI representat/ada per FIGUERA FIGUERAS ANTONIO 
Expedient: ICB/2004000102 (OBM/2004000128) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a la Plaça Major, 19  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: TORRAS VIGUÉ, CB representat/ada per ROMERO SALGUERO 
MARIANA 
Expedient: ICB/2004000105 (OBM/2004000130) 
Descripció obres: Reforma d'una part del sostre de la planta primera al la Plana de 
l'Om, 2  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: GRAU LLUCIA MIGUEL JOEL 
Expedient: ICB/2004000116 (COM/2004000426) 
Descripció obres: Tirar envà de l'habitatge situat al C/ Santa Maria, 34 2n  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER SANTA LLÚCIA NÚM. 14-16, 
representat/ada per RABANEDA AIRES JOSEFA 
Expedient: ICB/2004000117 (COM/2004000428) 
Descripció obres: Reforma del terrat de l'edifici situat al C/ Santa Llúcia, 14-16  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: CP PROMOCIONS IMMOBILIARIES DEL BAGES, SL  representat/ada per 
PUIG TOLL JORGE 
Expedient: ICB/2004000114 (COM/2004000438) 
Descripció obres: Canvi sanitari i pica de l'habitatge situat a C/ Santa Llúcia, entl. 2a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: ESPINALT GAMISANS MARTA   
Expedient: ICB/2004000119 (OBM/2004000145) 
Descripció obres: Reforma habitatge edifici plurifamiliar al C/ Sant Miquel, 32, 1r.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal." 
 
6.1.2 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 regidor delegat d'Hisenda, del 13 de 
setembre del 2004, 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. 
  
L’apartat 2 disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les 
obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme 
municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la sol·licitud 
i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: VILA PONS LUIS representat per VALL FERRER LAURA 
Expedient: ICB/2004000107 (COM/2004000396) 
Descripció obres: Reparar la façana al C/ Arquitecte Montagut, 84-baixos 
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: NOGUES BONVEHI JUAN 
Expedient: ICB/2004000103 (OBM/2004000129) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a la Cra. de Santpedor, 96-2n. 
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: MARSOL GARCIA ROSA 
Expedient: ICB/2004000106 (COM/2004000402) 
Descripció obres: Pintar la façana al C/ Sant Llorenç de Brindisi, 36-1r. 
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: RUBIRALTA CAPELLA JUAN 
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Expedient: ICB/2004000113 (COM/2004000416) 
Descripció obres: Arrebossar i sanejar façana de la finca situada al Pont Llarg 
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: ANGUERA CASAS ANTON LLUIS 
Expedient: ICB/2004000115 (COM/2004000447) 
Descripció obres: Pintar façana de l'edifici situat al C/ Vilamajor, 8 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.1.3 ESTIMAR DUES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres ha 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 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la 
quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves edificacions en 
el sector del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex 1 de l’ordenança 
reguladora de l’impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis 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 la Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
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’especifica: 
 

Sol·licitant: CREACASA, S.A. representat/ada per SERRAT TATJE ENRIC . 
Expedient: ICB/000065 (OMA/2004000059) 
Descripció obres: Construcció edifici d’habitatges en xamfrà al C/. Sant 
Francesc, 18-20 
Benefici fiscal concedit: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: DOT-CHEMICAL, S.L . 
Expedient: ICB/000075  (OMA/2004000062) 
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Descripció obres: Construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/. de les 
Piques, 12-14. 
Benefici fiscal concedit: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens 
número 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3 a votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24 
membres presents, i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
6.1.4 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART. 83 

DEL ROF). MODIFICAR EL FINANÇAMENT DE LA PARTIDA 452.7.632 DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT, AMB LA DENOMINACIÓ "EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS. REHABILITACIÓ TEAT RE KURSAAL". 

 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest assumpte a 
l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, la qual 
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa està executant les obres de rehabilitació del Teatre 
Kursaal, les quals s’han distribuït en diferents fases, trobant-se en l’actualitat en 
execució la Fase 1A. 
 
Atès que resulta necessari realitzar diverses obres complementàries a la Fase 1A, 
incloses en el Projecte complementari núm. 1 de l’obra rehabilitació del Teatre Kursaal 
de Manresa, 1ª Fase A, amb un pressupost d’execució per contracte de 399.853,65 €.. 
 
Atès que al pressupost municipal de l’exercici 2004 existeix la partida 452.7.632 del 
pressupost municipal vigent, amb la denominació “Edificis i altres construccions. 
Rehabilitació teatre Kursaal“, amb el següent finançament : 
 

Consignació inicial  .................................... 480.314,00 € 

FINANÇAMENT:  

Subvenció Generalitat  ................................ 131.250,00 € 
Subvenció Diputació de Barcelona  ............ 349.064,00 € 

TOTAL  ........................................................ 480.314,00 € 

 
A més d’aquesta consignació, es disposa també de consignació i finançament per un 
import de 97.883,12 €, a la partida 452.7.632/03, procedent de resultes d’exercicis 
tancats. 
 
Atès que la demora en els terminis inicialment previstos de concessió de la subvenció 
de la Diputació de Barcelona, i els canvis en el calendari de l’execució de l’obra i la 
quantia de la inversió, fan necessari modificar les fons de finançament de la partida 
452.7.632, utilitzant a aquests efectes el saldo disponible de la subvenció de la 
Generalitat atorgada amb destí al finançament de les obres de rehabilitació del teatre 
Kursaal, acceptada per acord plenari del dia 20 d’octubre de 2003, per tal de poder 
contractar l’execució de Projecte complementari núm.1 esmentat , evitant així la 
paralització de les obres. 
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Vist l’informe de gestió emès pel cap del Servei de Desenvolupament, 
 
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de 
Comptes proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Modificar el finançament de la partida 452.7.632 del pressupost municipal vigent, amb 
la denominació “Edificis i altres construccions. Rehabilitació Teatre Kursaal“, d’acord 
amb el quadre següent: 
 

Consignació inicial  .................................... 480.314,00 € 

FINANÇAMENT:  

Subvenció Generalitat  ................................ 301.971,46 € 
Subvenció Diputació de Barcelona  ............ 178.342,54 € 

TOTAL  ........................................................ 480.314,00 € 
 

" 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen es fa el canvi de 
finançament  d'una subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya, de gairebé 
800.000 euros, que es pot distribuir en diferents anualitats i que s'avança per a la del 
2004, per poder contractar el projecte complementari número 1 de l'obra del Teatre 
Kursaal, per valor de 399.853 euros. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 1 GMICV-EA i 4 
GMERC i 2 GMPPC) i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 corresponent a la senyora Sensat i 
Borràs, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.5 MODIFICAR EL PACTE NOVÈ EL CONVENI SIGNAT EN DATA 21 D'ABRIL 

DE 1982 ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I L'ENTITAT ORFEÓ 
MANRESÀ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En data 21 d’abril de 1982 es va signar un conveni entre l’entitat ORFEÓ MANRESÀ i 
l’Ajuntament de Manresa, pel qual l’ORFEÓ MANRESÀ va fer cessió gratuïta d’ús del 
local conegut com a AUDITORI DE SANT FRANCESC a aquest Ajuntament, amb la 
finalitat de dedicar-lo exclusivament a actes culturals i artístics. 
 
El pacte novè de l’esmentat conveni preveu l’exempció fiscal dels diferents tributs que 
gravin l’immoble objecte de cessió mentre aquesta sigui vigent, la qual cosa provoca 
nombrosos problemes d’aplicació a la vista de la legislació reguladora de les hisendes 
locals. 
 
D’acord amb l’exposat al punt anterior, l’Ajuntament estima necessari proposar una 
nova redacció a aquest pacte novè. 
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En data 29 de juny de 2004 es va adreçar un proveïment a l’esmentada entitat 
informant-la de la proposta de modificació del pacte novè del conveni, per tal que en 
un termini de 10 dies manifestés la seva conformitat o disconformitat al respecte. 
 
L’entitat ORFEÓ MANRESÀ ha manifestat la seva conformitat amb la proposta de 
modificació que es reproduïa al proveïment indicat en el punt anterior. 
 
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe al respecte en data 10 
de setembre de 2004. 
 
Per tot això, el regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Modificar el pacte novè del conveni signat en data 21 d’abril de 1982 entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’entitat ORFEÓ MANRESÀ, corresponent a l’immoble 
anomenat AUDITORI DE SANT FRANCESC. L’esmentat pacte quedarà redactat tal 
com s’indica a continuació: 
 

'NOVÈ. L’Orfeó Manresà podrà repercutir a l’Ajuntament de Manresa qualsevol 
tribut municipal que gravi l’immoble durant la vigència de la cessió d’ús. A tal efecte, 
presentarà anualment una sol·licitud acompanyada de còpia dels rebuts ja satisfets, 
a l’efecte que l’Ajuntament pugui fer efectiu el pagament a l’Orfeó Manresà 
d’aquesta repercussió'.” 

 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen fa referència a una 
modificació tècnica i jurídica, que no altera el contingut del conveni, sinó que l'adequa 
a la normativa vigent i resol nombrosos problemes que apareixen a l'hora d'aplicar-lo, 
sobre la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Manifesta, doncs, que es modifica el text, però que el contingut no varia i, per tant, 
l'entitat Orfeó Manresà podrà repercutir a l'Ajuntament qualsevol tribut municipal, tal 
com estableix el conveni que es va signar en el seu dia.  
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents amb 
l’abstenció de la senyora Sensat i Borràs, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.6 ADHERIR-SE AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA 

ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA 
DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT 
D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies van signar el dia 15 d'abril de 2003 un protocol de col.laboració i 
d'intercanvi d'informació i van establir convenis marc en diversos àmbits, entre els 
quals, el subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
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Aquest conveni té com a finalitat la col.laboració amb les entitats locals en el 
desenvolupament de les funcions que aquestes tenen atribuïdes quan, per al seu 
exercici, la normativa reguladora exigeixi l'aportació d'un certificat expedit per l'Agència 
Tributària o la presentació, en original, de còpia o certificat de les declaracions 
tributàries dels interessats o de qualsevol altra comunicació emesa per l'Agència 
Tributària. 
 
D'altra banda, el conveni també preveu la cessió d'informació procedent de l'Agència 
Tributària a l'empara del que disposa l'article 113.1.b) de la Llei general tributària, 
vigent al moment de la signatura del conveni (actualment l'article 95.1.b de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària) que tindrà com a finalitat exclusiva la 
col.laboració amb les entitats locals a efectes de compliment de les obligacions fiscals 
en l'àmbit de les seves competències. 
 
L'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a aquest conveni permetria una simplificació 
dels tràmits administratius a realitzar pels ciutadans que han d'aportar certificacions 
emeses per l'Agència Tributària a diversos procediments d'aquest Ajuntament 
(licitacions, sol.licituds de beques...). Igualment, es facilitaria la gestió tributària i la 
recaptació en casos puntuals (NIFs de contribuents incorrectes, noves adreces,...). 
 
Vista la proposta de la cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El president de la Comissió Informativa d'Hisenda i Promoció Econòmica proposa al 
ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Adherir-se al conveni de col.laboració entre l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals, que 
s'adjunta com a annex. 

 
Segon. Designar com a interlocutor únic previst a la clàusula setena del conveni a 

Josefina Belmonte López. 
 
Tercer. Facultar l'alcalde-president  per a la signatura del protocol d'adhesió al 

conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament 
d'informació de caràcter tributari." 

 
 
CLÀUSULAS 
 
PRIMERA. Objeto del Convenio.  
 
1. El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración sobre las 

condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información de la Agencia 
Tributaria a las Entidades Locales que se adhieran a és te, para el ejercicio de las funciones atribuidas 
a las mismas, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la información.  

 
2. Las intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el desarrollo de sus 

funciones, en los términos previstos en el presente Convenio, todo ello sin perjuicio de la colaboración 
que pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales conforme al Ordenamiento 
Jurídico en supuestos distintos de los regulados por el m ismo.  

 
SEGUNDA. Finalidad del Convenio.  
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1. El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria para finalidades no tributarias tendrá 
como finalidad exclusiva la colaboración con las Entidades Locales en el desarrollo de las funciones 
que éstas tengan atribuidas cuando, para el ejercicio de las mismas, la normativa reguladora exija la 
aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria o la presentación, en original, copia 
o certificación de las declaraciones tributarias de los interesados o de cualquier otra comunicación 
emitida por la Agencia Tributaria, en particular, en el caso de los no obligados a declarar. En estos 
supuestos, la información que debe constar en tales documentos se solicitará directamente de la 
Agencia Tributaria, siempre que resulte necesaria para el ejercicio de tales funciones, se refiera en su 
totalidad a un número elevado de interesados o afectados y haya de efectuarse de forma periódica o 
continuada en el tiempo. 

  
2. La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 

113.1.b) de la Ley General Tributaria tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con las 
Entidades Locales a efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ámbito de sus 
competencias. 

 
3. Para las finalidades descritas en esta Cláusula, se establecen los suministros de información que se 

recogen en el Anexo I del presente Convenio, que deberán realizarse con la periodicidad y contenido 
que se detallan en el mismo, mediante el tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas.  

 
TERCERA. Autorización de los interesados. 
 
1. Los suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad prevista en el apartado 1 de 

la cláusula Segunda del presente Convenio deberán contar con la previa autorización expresa de los 
interesados, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 
9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Otras Normas Tributarias, y en 
los términos y con las garantías que se establecen en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre 
de 1999. De no contarse con la previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria podrá 
suministrar a la Entidad Local la información necesaria para el cumplimiento de dicha finalidad, 
siempre que dicha cesión pueda ampararse en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria.  

 
2. Por su parte, los suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad prevista en el 

apartado 2 de la cláusula Segunda del presente Convenio no requerirán el previo consentimiento de 
los interesados.  

 
CUARTA. Destinatarios de la información suministrada.  
 
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener como destinatarios a los órganos de las 
Entidades Locales que tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión, incluidos los órganos de 
fiscalización, en la medida en que por su normativa participen en los procedimientos para los que se 
suministra la referida información. Igualmente podrán ser destinatarios los organismos o entidades de 
derecho público dependientes de las Entidades Locales que ejerzan funciones o instruyan los 
procedimientos para los que se suministran los datos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, 
organismos o entes que realicen funciones distintas de las que justifican el suministro.  
   
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia Tributaria a los 
fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a 
terceros la información remitida por la Agencia Tributaria.  
 
QUINTA. Principios y reglas de aplicación al suministro de información i contemplado en esté 
Convenio. 
 
El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del presente Convenio se 
regirá por las reglas y principios contemplados en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 18 de noviembre de 1999. 
 
En concreto, el respeto a los principios de eficiencia y minimización de costes obliga a acudir al 
tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas que deberán ajustarse a los diferentes tipos de 
información determinados en el Anexo 1, teniendo en cuenta, por un lado, la normativa aplicable a los 
diferentes  procedimientos y, por otro, que cada tipo de información solicitada se refiera siempre a un 
número elevado de interesados o afectados.  
  
SEXTA. Naturaleza de los datos suministrados. 
  
Los datos suministrados por la Agencia Tributaria son los declarados por los contribuyentes y demás 
obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad 
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alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido 
comprobados por la Administración Tributaria se facilitarán los datos comprobados. 
 
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Locales podrán solicitarse recíprocamente 
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de suministro.  
 
SÉPTIMA. Interlocutor único. 
  
Tanto en la Agencia Tributaria como en cada Entidad Local existirá un órgano al que ambas podrán 
dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia relacionado con la aplicación del presente Convenio.  
 
En concreto, por la Agencia Tributaria, dicho órgano será la Delegación de la Agencia Tributaria del 
ámbito al que pertenezca la Entidad Local correspondiente, mientras que por ésta, dichas funciones serán 
ejercidas por quién designe el máximo órgano representativo de la Entidad Local.  
 
OCTAVA. Procedimiento. 
 
A) Adhesión:  
 
 La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales interesadas, lo será con arreglo 

al siguiente procedimiento. Cada Entidad Local, a través de su órgano de gobierno enviará a la 
Delegación de la Agencia Tributaria que ejerza sus competencias en el ámbito territorial al que 
pertenece la Entidad Local su solicitud de adhesión plena y sin condiciones al presente Convenio (se 
incluye como Anexo II modelo de Protocolo de Adhesión). La Agencia Tributaria remitirá copia de las 
solicitudes de adhesión a la FEMP. 

 
B) Fase inicial: 
 
1. Tras la adhesión al presente Convenio, los órganos administrativos de la Entidad Local y los 

organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma, deberán remitir a su 
interlocutor único la siguiente documentación:  

 
 — Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho público solicitante 

(denominación, NIF, dirección, teléfono, ...). 
 
 — Objeto del suministro de información.  
 
 — Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante.  
 
 — Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con referencia a la concreta 

normativa aplicable).  
 
 — Tipo de información solicitada. Éste deberá ajustarse a los diferentes tipos  de información 

establecidos en el Anexo I del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
D) de esta Cláusula.  

 
 — Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaría solicitada para el logro de la 

finalidad que justifica el suministro.  
 
El interlocutor único de la Entidad Local, recibidas todas las solicitudes, remitirá a la Delegación de la 
Agencia Tributaria una relación detallada de todos los órganos y organismos solicitantes, la normativa en 
la que se recojan las funciones desarrolladas y su competencia, así como el tipo concreto de la 
información solicitada. 
 
2. Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las solicitudes se ajustan a lo previsto 

en el presente Convenio, el Delegado de la Agencia Tributaria procederá a dar de alta al órgano, 
organismo o entidad de derecho público en la aplicación correspondiente de suministro telemático de 
información. Asimismo comunicará esta circunstancia al interlocutor único de la Entidad Local, para 
que a partir de ese momento, las peticiones de información se realicen de acuerdo a lo establecido en 
este Convenio. 

 
3. La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la aplicación de suministro 

telemático de información se realizará, a su vez, conforme a lo previsto en los apartados anteriores.  
 
C) Suministro de información:  
 
1. Solicitud:  
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 Los órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma previamente 

autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a la Agencia Tributaria por vía telemática una 
relación de solicitudes de información en la que se incluirán todos los datos que sean precisos para 
identificar claramente a los interesados afectados y el contenido concreto de la información solicitada, 
que deberá ajustarse a los diferentes tipos de información previamente determinados por la Agencia 
Tributaría. Asimismo, se deberá hacer constar que los interesados en la información solicitada han 
autorizado expresamente el suministro de datos sin que se haya producido su revocación, a excepción 
de los que se realicen al amparo del artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria, y que se han tenido 
en cuenta las demás circunstancias previstas en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 
1999 respecto de dicha autorización.  

 
 No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o entidades de derecho 

público que no hayan obtenido previa autorización.  
 
2. Tramitación y contestación:  
 
 Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la Delegación de la 

Agencia Tributaria remitirá la información solicitada en un plazo no superior a siete días desde la 
recepción de dicha solicitud. En el supuesto de que alguna petición no fuese atendida en ese plazo, el 
usuario podrá conocer el motivo para que, en su caso, pueda ser objeto de subsanación.  

 
3. Formato:  
 
 Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios telemáticos. En especial, 

podrá realizarse por los medios y en los términos que establezca la Agencia Tributaria para la 
expedición de certificaciones tributarias electrónicas por parte de sus órganos.  

 
D) Modificaciones:  
 
 Previo acuerdo entre el Delegado de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial esté situada la 

Entidad Local y el órgano de gobierno de ésta, podrán modificarse o ampliarse los tipos de 
información tributaria a suministrar, de conformidad con la tipología que a estos efectos establezca el 
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria y de conformidad con el 
procedimiento descrito en el apartado B) de esta Cláusula, la periodicidad de las solicitudes y la fecha 
límite de suministro.  

 
NOVENA. Control y seguridad de los datos suministrados.  
 
1. El control y seguridad de los datos suministrados  se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros 
Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, y en los documentos de seguridad 
aprobados por la Agencia Tributaria y por la Entidad Local que se adhiera al presente Convenio. 

 
2. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización de la información 

suministrada al amparo de este Convenio:  
 
 a) Control interno por parte del ente cesionario de la información.  
  Las Entidades Locales realizarán controles sobre la custodia y utilización que de los datos 

recibidos realicen 1as autoridades, funcionarios o resto de personal dependiente del mismo.  
 
 b) Control por el ente titular de la información cedida.  
  Las Entidades Locales se someterán a las actuaciones de comprobación que pueda acordar el 

Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria al objeto de verificar la adecuada obtención 
y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que 
resultan de aplicación.  

 
DÉCIMA. Obligación de sigilo.  
 
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información 

suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto 
de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, 
administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las 
competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.  
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2. El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas de cualquier índole que 
se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este 
Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso, por la 
Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro personal responsable de dicha 
utilización indebida.  

 
UNDÉCIMA. Archivo de actuaciones.  
 
La documentación en poder de cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la custodia y 
utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un periodo de tiempo no inferior a dos años. En 
especial, deberán conservarse por parte de la Entidad Local los documentos en los que conste la 
autorización expresa de los interesados.  
 
DUODÉCIMA. Efectos de los datos suministrados. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 
de noviembre de 1999, en la medida en la que las Entidades Locales puedan disponer de la información 
de carácter tributario que precisen para el desarrollo de sus funciones mediante los cauces previstos en el 
presente Convenio de Colaboración, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente 
certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación, de 
sus declaraciones tributarias o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso 
de los no obligados a declarar.  
 
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que los derivados del 
objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En consecuencia, no originarán derechos 
ni expectativas de derechos en favor de los interesados o afectados por la información suministrada, ni 
interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos 
para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que pudiera 
resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos 
suministrados.  
 
DECIMOTERCERA. Organización para la ejecución del Convenio. Solución de conflictos.  
 
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así como para 
llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por el Director del Departamento de 
Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria y otros tres nombrados 
por la Presidencia de la FEMP.  
 
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se 
considere necesario.  
 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis meses, 
para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.  
 
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán 
resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.  
 
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen 
jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente Cláusula, por lo dispuesto en el 
Capítulo II del Título 1I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
DECIMOCUARTA. Plazo de vigencia.  
 
1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del año 2003, renovándose 

de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes. Dicha 
denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización del plazo de vigencia.  

 
2. Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación del 

suministro de información a una Entidad Local cuando advierta incumplimientos de la obligación de 
sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o 
irregularidades en los accesos, en el régimen de controlo incumplimientos de los principios y reglas 
que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio. Una vez 
adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la revocación o 
mantenimiento del acuerdo.  



 102

 
DECIMOQUINTA. Naturaleza administrativa.  
 
El presente Convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose incluido en el arto 
3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 2/2000, de 16 de junio. Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán 
resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimotercera.  
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.  
 
En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una provincia, el órgano de 
la Agencia Tributaria al que se refieren las Cláusulas Séptima y Octava de este Convenio, será el 
Delegado Especial que ejerza competencia territorial sobre dichos municipios.  
 
En el supuesto de Mancomunidades de municipios que pertenezcan a más de una Comunidad Autónoma, 
el órgano al que se refieren las Cláusulas Séptima y Octava de este Convenio será el Director del 
Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria. No 
obstante, en este caso, tanto el alta en la aplicación como la respuesta a las concretas solicitudes de 
información se llevarán a cabo por el Departamento de Informática Tributaria.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.  
 
Las Entidades Locales que se adhieran al Convenio de Colaboración en Materia de Intercambio de 
Información Tributaria y Colaboración en la Gestión Recaudatoria suscrito entre la Agencia Tributaria y la 
FEMP, no tendrán que adherirse al presente Convenio.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.  
 
Las Entidades Locales que, a la firma de este Convenio, se encuentren dadas de alta en la aplicación 
telemática de suministro de información de la Agencia Tributaria, dispondrán de un plazo de tres meses 
para adherirse al mismo o al de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión 
recaudatoria con las Entidades Locales. Transcurrido dicho plazo sin producirse esta circunstancia, la 
Agencia Tributaria suspenderá el suministro de información a que se refiere el presente Convenio. 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest és un dictamen d'adhesió de 
l'Ajuntament de Manresa al conveni signat entre l'Agència Tributària i la Federació 
Espanyola de Municipis, pel qual l'Agència Tributària pot subministrar informació a 
aquesta Administració per a finalitats no tributàries. 
Explica que hi ha dos nivells d'informació: un referent a dades identificatives per 
complir obligacions fiscals, és a dir, dades del contribuent, com són ara, domicili fiscal i 
NIF; i un altre, que requeriria l'autorització de l'interessat, i que permetria a aquest 
Ajuntament obtenir dades de la seva situació sobre les obligacions tributàries. 
Diu que aquest segon nivell és interessant, perquè permetrà estalviar la gestió de 
l'usuari d'anar a Hisenda a recollir el certificat acreditatiu d'estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries, ja que, a través de l'autorització que ha esmentat, l'Ajuntament 
podrà obtenir el certificat telemàticament. 
Manifesta que és obvi que amb aquesta adhesió es fa un pas més en l'eficiència de la 
gestió administrativa i se simplifiquen tràmits administratius, preservant, però, les 
dades personals, per a la qual cosa, es designa un sol interlocutor entre l'Ajuntament 
de Manresa i l'Agència Tributària, que, tal com es diu en el punt segon del dictamen, 
serà la cap de la Sessió de Gestió Tributària, senyora Josefina Belmonte López.  
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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6.1.7 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 14/2004 
DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat 
d'Hisenda, del 14 de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2005, 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 al Romanent de 
Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del pressupost de l’exercici de 
2003 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 2005. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2004 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 14/2004 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." 
 
Aplicació romanent de Tresoreria 2003 — Exp. 14/2004 
 
Partida Denominació Crèd. actual  Augment Crèd. definitiu 

451.1.221 Biblioteques i Arxius —Subministraments 47.000 12.374,02 59.374,02 

 Total  ............................  12.374,02  

 
PRESSUPOST 2004  

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2004  

ESTAT DE DESPESES  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT  

   

Partida Denominació 
Crèd. 
actual  Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

451.1.221 Biblioteques i Arxius.- Subministraments. 47.000,00 13.000,00  60.000,00Consignació insuficient. 

453.0.221 Museus.- Subministraments. 14.000,00 10.100,00  24.100,00Consignació insuficient. 

511.0.200 
Carreter.,camins veïn.i vies públiq.-Terrenys i béns 
nat. 679,00 36,00  715,00 Consignació insuficient. 

751.0.227.01 Turisme.- Seguretat 11.893,00 233,60  12.126,60Consignació insuficient. 

011.3.310 Préstecs altres Instit.Financ.Priv.- Interessos 1.233.378,00  10.995,58 1.222.382,42Consignació sobrant. 
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432.1.600 Estructura General d'Urbanisme.- Inversions Terrenys. 1.340.562,67 71.352,32  1.411.914,99Consignació insuficient. 

541.0.489.00 Suport i extensió universitària.- Fundació Univ.Bages. 30.655,00 2.112,00  32.767,00Consignació insuficient. 

111.0.120 Organs de Govern-Regidories.- Retribucions bàsiques 83.244,00 300,00  83.544,00Consignació insuficient. 

721.0.120 Desenvolupament empresarial.- Retribucions bàsiques 16.174,00 60,00  16.234,00Consignació insuficient. 

121.0.120 Administració general.- Retribucions bàsiques. 974.954,00  360,00 974.594,00 Consignació sobrant. 

313.0.130 Acció social.- Laboral fixe. 416.219,00  26.000,00 390.219,00 Consignació sobrant. 

313.0.131 Acció social.- Laboral eventual. 64.949,00 26.000,00  90.949,00Consignació insuficient. 

422.1.130 Ensenyament bàsic.- Laboral fixe. 216.792,00 19.000,00  235.792,00 Consignació insuficient. 

422.1.131 Ensenyament bàsic.- Laboral eventual. 64.439,00  19.000,00 45.439,00Consignació sobrant. 

          

  142.193,92 56.355,58  

 

PRESSUPOST 2004    

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2004    

ESTAT D'INGRESSOS      

    
Subconcepte Denominació Previsió 

Inicial  
Augment Disminució Previsió 

Definitiva 
Explicació 

870.01 
Romanent Tresoreria.- Aplicació Finanç. 
Suplement Crèdit 548.900,00 12.374,02   561.274,02 Aplicació Romanent. 

600.00 Alienació de Solars 739.062,67 71.352,32   810.414,99 Alienacions 

455.00 
De l'Administració Gral. Generalitat de 
Catalunya 1.593.000,00 2.112,00   1.595.112,00 Majors ingressos 

755.00 Generalitat de Catalunya 659.950,00 170.721,46   830.671,46 Majors ingressos 

761.00 Diputació de Barcelona 411.653,00   170.721,46 582.374,46 Baixa ingressos 

 TOTAL . . . . 256.559,80 170.721,46 4.379.846,93 

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 14/2004 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal  21.585.681,38 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.321.233,61 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.821.444,53  Capítol 3.- Despeses financeres 1.335.354,42 

     
Capítol 4.- Transferències 16.226.136,12  Capítol 4.- Transferències 4.800.272,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 855.614,99  Capítol 6.- Inversions reals  30.601.546,39 

     
Capítol 7.- Transferències de capital  2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital  4.004.135,69 

     
Capítol 8.- Actius financers  10.463.486,59  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

     
Capítol 9.- Passius financers  7.273.114,38  Capítol 9.- Passius financers 4.248.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................  82.902.706,61  TOTAL  ...................………................................... 82.902.706,61 

 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest dictamen es justifica bàsicament 
per dotar de recursos les partides corresponents a subministraments del Museu i del 
Casino, fruit de l'augment de l'activitat, sobretot en el cas del Casino. 
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Continua explicant que també s'amplien els recursos econòmics de les partides 
destinades a inversió en terrenys, amb 71.352,32 euros; que es fa un canvi de partides 
de personal, per regularitzacions tècniques entre personal eventual i fix; i que es 
realitza una ampliació de transferència a la FUB, per un import de 2.112 euros. 
Diu que tot això és possible perquè l'Ajuntament ha obtingut uns Majors Ingressos de 
71.350 euros per alienació de terrenys; 2.100 euros per Majors Ingressos de la 
Generalitat de Catalunya; uns 12.374 euros dels romanents de tresoreria; i la resta que 
es compensen entre ells per les seves pròpies partides. 
Finalment, demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.8 RESOLUCIÓ DE L'AL.LEGACIÓ PRESENTADA I APROVACIÓ DEFINITIVA 

DE L'EXPEDIENT D'APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 
LES OBRES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA MAJOR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de 
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària manifestant: 
 
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 19 de juliol de 
l’any 2004, fou adoptat l’acord següent: 
 

PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres de millora i 
ampliació de la urbanització de la Plaça Major. 

 
SEGON  Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions 

Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 
inclusius, expressius de: 

 
— Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen 

les consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, 
determinació del cost de les obres, quantitat a repartir entre els 
beneficiaris, bases de repartiment, relació de quotes provisionals, 
terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1). 

— El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2) 
— El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del 

projecte.(annex 3) 
— Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) 
 

 i que es resumeix a continuació: 
 

Cost del projecte d’obres 829.349,82 € 
Subvencions atorgades 300.000,00 € 
Cost suportat pel municipi 529.349,82 € 
Percentatge d'aplicació 45 % 
Base imposable 238.207,42 € 
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 8.825 m2 
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 26,992342 

 



 106

TERCER Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 

* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
* 1/3 a l'acabament de les obres. 

 
QUART  Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 

durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte 
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords 
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març. 

 
Vist que, en compliment de l’anterior acord, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
181, del dia 29 de juliol d’enguany, fou publicat l’anunci següent: 
 

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 
2004, aprovà provisionalment l’expedient d’imposició de Contribucions Especials 
per obres de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça major. 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
l’expedient aprovat provisionalment estarà exposat al públic durant un termini de 30 
dies, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí 
Oficial de la Província.  
 

Durant el termini esmentat, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que considerin oportunes, així com constituir-se en associació 
administrativa de contribuents, amb els requisits establerts als articles 36.2 i 37 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Vist que, dins del corresponent termini d’exposició pública, ha estat presentada una 
al·legació per part de la Sra. M. Dolors Sixto Puigbertran, el dia 6 d’agost de 2004 i 
amb registre d’entrada número 30.833, referent a la finca situada al carrer de 
Sobrerroca, 2, (RC 2600021). 
 
Vist que l’interessat al·lega: 
 

— Que la finca objecte de contribucions especials va ser afectada en la seva 
totalitat per contribucions per la urbanització del carrer Sobrerroca als anys 
1980 a 1982. 

 

— Que tant les obres efectuades l’any 1980/82 com les efectuades l’any 2002 
arriben al límit d ela seva finca. 

 

— Que, per tant, considera que no es dóna benefici especial que pugui donar lloc 
a l’aplicació de contribucions especials. 

 
Vist l’informe emès pels Serveis del Territori, segon el qual: 
 



 107

Atesa la instància presentada per la senyora M. Dolores Sixto Puigbertran, per la 
qual expressa la seva disconformitat en l’aplicació de la quota subjecte de 
contribucions especials, corresponent a la finca situada al carrer Sobrerroca, 2. 
 
Atès que en la instància s’indica que aquesta finca ja va ser objecte d’expedient de 
contribucions especials pel projecte d’urbanització del carrer Sobrerroca, l’any 1982. 
 
Examinat l’expedient de contribucions especials del projecte d’urbanització del 
carrer Sobrerroca, s’ha observat que la finca situada la carrer Sobrerroca 2, va 
pagar la seva quota corresponent per la totalitat de la façana del carrer Sobrerroca 
(4,50 metres). 
 
Així, s’estima al·legació presentada per la Sra. Ma Dolors Sixto Puigbertran per 
l’aplicació de la quota subjecte de contribucions especials corresponent a la finca 
situada al carrer Sobrerroca 2, per haver estat objecte d’expedient de contribucions 
especials del projecte d’urbanització del carrer Sobrerroca, l’any 1982. 

 
Atès que s’ha comprovat per part d’aquest Serveis que, efectivament, es va procedir al 
pagament de contribucions especials per aquesta finca durant l’any 1982. 
 
Atès que, tal i com pot apreciar-se en la documentació gràfica que s’adjunta, el límit de 
la zona a urbanitzar finalitza en la finca contigua a la del reclamant. 
 

Atès que l’article 28 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
disposa: 
 
'Constituye el hecho imponible de las 
contribuciones especiales la obtención por el 
sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de 
valor de sus bienes como consecuencia de la 
realización de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servicios 
públicos, de carácter local, por las entidades 
respectivas.' 
 
Atès, que en el cas de referència no s’aprecia 
l’existència d’un benefici o augment de valor de la 
finca de la reclamant a conseqüència de la 
realització de les obres de la Plaça major, atès 

que aquesta finca dóna front en la seva totalitat a un carrer urbanitzat. 
 
De conformitat amb l’esmentat informe i els fets i fonaments de dret continguts en 
aquest, el Regidor que subscriu, com a president de la Comissió Informativa 
d'Hisenda, proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
PRIMER: Estimar al·legació presentada per la Sra. M. Dolors Sixto Puigbertan i 

considerar que no és dóna en la finca situada al carrer Sobrerroca, 2, 
l’especial benefici necessari per a l’aplicació de contribucions especials. 

 
SEGON: Aprovar definitivament l'expedient d'aplicació de contribucions especials 

per les obres de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Major, 
que es resumeix en: 
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Cost del projecte d’obres 829.349,82 € 
Subvencions atorgades 300.000,00 € 
Cost suportat pel municipi 529.349,82 € 
Percentatge d'aplicació 45 % 
Base imposable 238.207,42 € 
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 8.700 m2 
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 27,380163 

 
TERCER: Elaborar novament l'annex 1 a l'acord d'aprovació provisional de 

l'expedient recollint les modificacions que resultin dels acords anteriors, i 
incorporar-lo com a annex 1 a aquest dictamen. 

 
QUART: Elaborar novament l'annex 4 a l'acord d'aprovació provisional de 

l'expedient, recollint les modificacions que resultin dels acords anteriors, i 
incorporar-lo com a annex 2 a aquest dictamen.  

 
CINQUÈ: Publicar els acords anteriors, junt amb les bases d'ordenació de les 

contribucions especials al Butlletí Oficial de la Província." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen es resol 
l'al.legació presentada per la senyora Dolors Sixto Puigbertran, en relació amb la finca 
que té ubicada al carrer de Sobrerroca, en la qual manifesta que aquesta finca ja va 
ser objecte de contribucions especials quan es van fer les obres d'urbanització 
d'aquest carrer, que afectaven a la totalitat de la seva finca, i, per tant, la propietària 
considera que ara no es dóna un benefici especial i, en conseqüència, no hauria de 
formar part de la llista de contribuents. 
Diu que, un cop fetes les comprovacions corresponents, per part dels serveis tècnics i 
jurídics de l'Ajuntament, s'estimen les al.legacions presentades per la senyora Dolors 
Sixto Puigbertran, per considerar que en la seva finca no es genera cap benefici 
especial i s'aprova definitivament l'expedient d'aplicació de contribucions especials per 
a les obres d'urbanització de la plaça Major. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.  
 
El senyor Vives i Portell manifesta que el GMCiU està d'acord amb el primer punt de 
la part resolutòria del dictamen, en el que s'estimen les al.legacions de la interessada, 
vistos els informes dels tècnics de l'Ajuntament, però, com que la intenció del seu grup 
era abstenir-se en la votació de l'aprovació definitiva de l'expedient de contribucions 
especials, si es voten conjuntament el primer i el segon punt el seu grup s'abstindrà. 
Diu que, en el cas que la votació es fes separadament, el GMCiU votaria 
afirmativament el primer punt i s'abstindria en el segon. 
 
L'alcalde diu al senyor Vives que, per la seva part, no hi ha cap inconvenient en votar-
los separadament, si tècnicament és possible. 
 
Amb l'assentiment del secretari, l'alcalde sotmet a votació el primer punt del dictamen, 
que s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
A continuació, se sotmeten a votació la resta dels punts del dictamen, que s'aproven 
per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 
2 GMPPC), i, per tant, el dictamen esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
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7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, PSC, CIU I ICV-EA PER 

DEMANAR LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de setembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès el malestar provocat a la societat civil dels territoris de parla catalana per les 
declaracions del ministre d’afers exteriors, Sr. Moratinos, el proppassat 13 de 
setembre, argumentant l’absurd científic que suposa separar el valencià del conjunt de 
la llengua catalana. 
 
Atès que el propi Tribunal Constitucional de l’Estat espanyol establia en la Sentència 
75/1997, de 21 d’abril, que el nom valencià no té caràcter excloent i ratificava de 
manera explícita la validesa de l’ús de llengua catalana com a equivalent acadèmic i 
propi de l’àmbit científic: 'la valenciana, lengua propia de la Comunidad Valenciana, y, 
por ello, de su Universidad, podrá ser también denominada ‘lengua catalana’ en el 
ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía ni la Ley de las 
Cortes mencionada al principio (Llei d’ús i ensenyament del valencià)'. 
 
Atès que des d’Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural 
Balear ja han adreçat una carta conjunta al president del Govern espanyol, José Luis 
Rodríguez Zapatero, per expressar el seu rebuig a un nou capítol de secessionisme 
lingüístic. 
 
Per tot això, els grups municipals sotasignants proposen al ple de l'Ajuntament de 
Manresa l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Demanar al Ministeri d’Afers Estrangers espanyol que assumeixi la unitat de la 
llengua catalana. 
 
2. Instar al Govern de l’Estat que atorgui ple reconeixement legal que el valencià és 
català, és a dir: una norma que tanqui definitivament qualsevol intent de 
secessionisme lingüístic i deixi clar que el nom general de la llengua és català i que 
quan s’utilitza el nom valencià, recollit en l’estatut d’autonomia valencià, s’està fent 
referència a una varietat de la llengua catalana." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que gairebé tots els grups municipals s'han posat 
d'acord per signar aquesta proposició i que de tots els arguments que es podrien posar 
en posen un: com a novetat, se cita el Constitucional, perquè el Tribunal Constitucional 
ja va dir en el seu moment que la valenciana era la llengua pròpia de la Comunitat 
valenciana, però que també podia ser anomenada llengua catalana en l'àmbit 
universitari.  
Manifesta que, com que les dinou universitats dels Països Catalans no fan cap 
distinció entre el català i el valencià—incloses les universitats d'Alacant; la de 
València; la Miguel Hernández, d'Elx; la Politècnica de València; i la Jaume I, de 
Castelló—i, per tant, tothom coincideix en la idea que no pot haver aquesta separació, 
perquè no té raó de ser, ni des del punt de vista acadèmic ni científic; sap greu que 
encara s'hagi de recórrer políticament, per activa o per passiva, a reclamar en el Ple 
que no hi pot haver secessionisme lingüístic. 
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Diu que el que es planteja és tornar-se a adreçat al Ministeri d'Afers Estrangers i 
demanar que s'assumeixi la unitat de la llengua catalana, cosa que no treu que el 
valencià—que és com l'anomenen a València—també sigui català. 
Manifesta que s'insistirà en el mateix tema i afirma que és conscient que ara vindran 
dies de buscar solucions, però que, en qualsevol cas, adoptar aquest acord és poder 
avançar sense renúncies, i que, malgrat que algú pugui dir que el nom no fa la cosa, 
de fet, el nom sí que fa la cosa. 
Demana, per tant, als presents que l'Ajuntament de Manresa insti al govern de l'Estat, 
a més del que demana al Ministeri d'Afers Estrangers, que atorgui ple reconeixement 
legal al fet que el valencià és català. Creu que és bàsic assumir això políticament i que 
aquest és el missatge que hauria de sortir per al conjunt de la ciutadania i que hauria 
d'arribar una vegada més al govern de l'Estat. 
Sap que és difícil aconseguir-ho, però anima als presents a fer-ho, per a la qual cosa 
cal el vot afirmatiu a la proposició. 
 
El senyor Vives i Portell diu que al GMCiU l'entristeix haver de tornar a parlar 
d'aquesta qüestió, perquè considera que, després d'haver-ho debatut tant i després 
que els filòlegs, lingüistes, polítics, sociòlegs i historiadors hi hagin donat moltes voltes 
al tema, creu que al final, tots haurien arribat a la mateixa conclusió: les coses són el 
que són i no el que voldríem que fossin. 
Manifesta, però, que, després d'haver-hi donat moltes voltes, malgrat que tots tenien 
clar, que del que es parlava a València se'n podia dir valencià, i del que es parlava a 
les Illes, se'n podia dir mallorquí, en el fons, s'estava parlant de la llengua catalana, i 
que aquest era el nom comú que tenia la llengua, més enllà de les variants que 
pogués tenir en els diversos territoris on es  parla, com passa arreu del món. Fa notar, 
al respecte que aquesta situació no es dóna només amb el català, sinó que també 
passa amb el castellà, el francès i l'anglès. En aquest sentit, diu que sembla mentida 
que als Estats Units, que han exercit un poder tan important, de vegades insultant, 
sobre el món, en cap moment se'ls hagi acudit dir que parlaven nord-americà o 
americà, sinó que sempre han tingut clar que parlaven anglès. Afegeix que, 
posteriorment, han matisat que parlaven l'anglès americà, i que, a més, es dóna la 
circumstància que l'anglès dels Estats Units varia molt depenent de la zona on es parli. 
Posa, com a exemple, que l'anglès de Boston és molt diferent del de Sant Antonio 
(Texas), i diu, però, que els americans tenen molt clar que parlen l'anglès i que parlen 
una varietat de la llengua, sense que ningú ho discuteixi ni en faci causa major, i que 
això no significa que renunciïn a res, sinó que ho accepten amb una naturalitat 
extraordinària, cosa que no deixa de ser un contrapunt al caràcter que tenen quan 
exerceixen el seu poder en el món, però és així. 
Es pregunta, doncs, perquè ens passa això als catalans i perquè passa de manera 
recurrent tantes i tantes vegades, amb governs successius, i persones successives, 
d'un cantó i de l'altre, i d'un lloc i de l'altre. 
Insisteix en manifestar que al GMCiU l'entristeix profundament haver de tornar a parlar 
de tot això, però, entén que és necessari i que era molt important que l'Ajuntament de 
Manresa, tenint en compte el posicionament que ha tingut sempre respecte a 
qüestions com aquesta, s'expressés, una vegada més, en aquest sentit, perquè, 
malgrat que, com ha dit el senyor Fontdevila, el nom no fa la cosa, però, al final, sí que 
l'acaba fent, és important que en l'àmbit de la Unió Europea, on sembla que les 
nacions encara estan una mica aigualides—o força, en alguns casos—com a mínim, 
culturalment remarquin el que són i la seva identitat cultural, perquè tothom tingui molt 
clar qui és qui, què es parla, quin és el seu patrimoni cultural i fins on arriba, i quina és 
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la seva història, ja que, si les nacions es van aigualint d'aquesta manera, arribarà un 
moment en què algú dirà que Jaume I El Conqueridor no va arribar mai a València, 
que ni tan sols havia vingut del Principat o que no havia arribat a les Illes. 
Diu que si es va tibant d'exageracions, arribarà un moment que realment es veurà 
clarament prostituït el nostre patrimoni cultural, i que això no pot ser.  
Creu que, en aquest sentit, cal ser contundents i clars, i que no es pot anar amb pèls a 
la llengua. 
Per això, avui, el GMCiU es vol expressar en aquest sentit, al costat de la resta de 
grups municipals que signen aquesta proposició.   
Considera que cal arribar fins on calgui en aquesta qüestió, potser no tant com a 
Ajuntament, que és molt limitat, sinó que cal fer-ho des d'un punt de vista social, 
d'acord amb la capacitat que té l'Ajuntament per mobilitzar la consciència col.lectiva i 
individual de les persones, i fer-los veure que parlant d'aquest tema no està fent res 
més que defensar la nostra identitat. 
Conclou, per tant, que el GMCiU està satisfet de poder presentar aquesta proposició i 
espera que qui la rebi tingui la sensibilitat de rectificar i no vulgui fer l'arbitratge del que 
es parla ara, en el sentit de referir-se al «català-valencià», ja que creu que, a aquestes 
alçades, de la mateixa manera que no es pot discutir el moviment rotatori de la Terra, 
tampoc s'ha de poder discutir que el que es parla a València és el català, encara que 
es respecti que allà en diguin valencià o el nom que els vingui de gust. 
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER DEMANAR 

L'HABILITACIÓ COM A APARCAMENT GRATUÏT DEL SOLAR SITUAT AL 
CARRER DOS DE MAIG, DINTRE DE L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS 
RAMON LLULL, BRUC I AUSIÀS MARC. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de setembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Antecedents. 
 
La present proposta fa referència al solar de titularitat municipal, situat al carrer Dos de 
Maig, dintre de l'illa delimitada pels carrers Ramon Llull, Bruc i Ausias March. 
 
Degut al creixent augment de veïns en aquesta zona del barri i el freqüent i continu 
estacionament de vehicles de persones que no són del barri que estacionen en 
aquesta zona, per motius laborals, escolars o socials, aquest Grup Municipal fa la 
següent 
 
Proposta: 
 
— Habilitar l'espai existent a l'illa referenciada, com a aparcament gratuït, mentre no 

s'executi el projecte de transformació en zona verda previst. Atenent que el solar 
està en perfecte estat, reuneix les condicions necessàries per fer-hi un 
aparcament, i la despesa d'acondicionament seria mínima o bé nul.la. 

 
— L'horari que creiem que seria l'adequat fora de 8 hores a 22 hores i 30 minuts, de 

dilluns a divendres, i obrir-lo, en funció de les necessitats, els caps de setmana i/o 
festius." 
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El senyor García i Lladó diu que la proposició fa referència a la necessitat objectiva 
que els representants veïnals han transmès al GMCiU de posar a la disposició de la 
ciutadania un espai, que en aquest moment no té una utilitat fixa, perquè se li ha de 
donar un ús futur. 
Creu que la zona centre de Manresa està evolucionant cap a una zona de preferència 
per a vianants i, a fi de millorar la mobilitat futura del conjunt de la ciutat, s'haurà de 
disposar d'unes zones on es pugui aparcar, per poder utilitzar els mitjans públics. 
Manifesta que en aquella zona, a més d'haver una situació de col·lapse i que moltes 
persones hi aparquin el seu vehicle, perquè és gratuït, també estan ubicats centres 
escolars, equipaments socials com ara les funeràries, i negocis privats, que la 
converteixen en una zona dormitori, a efectes d'aparcament de vehicles.  
Diu que aquesta situació està causant un greuge als veïns per la manca d'espai que hi 
ha.  
Per això, es proposa que, temporalment, el solar que s'esmenta en la proposició, pel 
bon estat en què es troba i per la seva situació, es posi a la disposició de la ciutadania.  
 
La senyora Torres i García diu que l'espai que el GMCiU proposa habilitar com a 
zona d'aparcament gratuïta, fa uns anys s'havia utilitzat com a dipòsit de vehicles i, 
davant de la petició dels veïns de la zona, l'Ajuntament va fer un esforç per retirar els 
vehicles d'aquell indret. 
Manifesta que, per això, no tindria massa sentit en aquest moment, tornar a deixar 
entrar cotxes, tenint en compte, per una banda, que no és un sector amb especials 
dificultats d'aparcament, ara per ara; i, per una altra, que s'ha incrementat 
considerablement el nombre de places d'aparcament, gràcies a la instal.lació d'un 
supermercat que s'ha obert recentment; i que, a més, està previst fer el projecte de 
transformació per a l'any 2005. 
Diu, doncs, que no es necessària l'habilitació d'aquell espai en aquest moment i, per 
tant, anuncia el vot negatiu a la proposició. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC podria estar d'acord amb la 
proposició, perquè considera que la manca de zones d'aparcament a la ciutat és una 
preocupació genèrica, i que és una bona solució intentar recuperar places 
d'aparcament amb els solars que estan buits. 
Creu, però, que el solar al que es fa referència en la proposició s'hauria d'haver 
destinat a zona verda i parc infantil, des de fa molts anys. 
Argumenta, al respecte, que darrere del solar hi ha un edifici respecte el qual, quan es 
van vendre els pisos, es va incloure un parc infantil. 
Diu que, malgrat que és conscient que això no és responsabilitat de l'Ajuntament, com 
tampoc és responsabilitat de l'empresa promotora construir el parc infantil, perquè el 
solar no era de la seva propietat, es creia que, en tractar-se el solar d'una zona 
d'equipaments, en el futur es faria una zona verda amb arbres i bancs, i un parc 
infantil. 
Comenta que, evidentment, les persones que van comprar els habitatges ho van fer 
amb l'esperança que algun dia s'hi construirien aquests equipaments. 
Diu que, per això, el GMPPC demana a l'equip de govern que en l'elaboració del 
Pressupost municipal per a l'exercici 2005 assigni els recursos necessaris per convertir 
un dibuix fet en un plànol en una realitat, respecte a aquest espai.  
Està convençut que els veïns que van adquirir aquelles propietats, malgrat que no ho 
van fer només pensant en la construcció d'aquest equipament, sí que van tenir en 
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compte aquest aspecte, i creu que les persones que viuen en aquell barri agrairien 
molt a l'Ajuntament de Manresa que aquell espai es convertís definitivament en una 
zona de lleure. 
Acaba anunciant que el GMPPC votarà negativament la proposició, per les raons que 
acaba d'exposar i per altres qüestions que són més de detall. 
 
El senyor García i Lladó retreu a la regidora senyora Torres que hagi esmentat, com 
a solució a la manca d'aparcament, el pàrquing privat del supermercat que hi ha en 
aquella zona. 
També pregunta a la senyora Torres si hi ha un calendari previst per a la realització de 
la zona verda.  
 
La senyora Torres i García coincideix amb el senyor Javaloyes respecte al fet que la 
zona verda ja hauria d'estar feta, però diu que, de vegades, les limitacions 
pressupostàries fan que es doni prioritat a unes actuacions respecte a d'altres. 
Manifesta que, en qualsevol cas, primer cal elaborar el projecte i, posteriorment, 
incloure'l en el Pressupost municipal per a l'exercici del 2005. 
A continuació, en resposta al senyor García, diu que no hi ha cap cadena col·locada 
en aquell aparcament, malgrat que sigui privat, i, per tant, tothom hi pot aparcar, ja que 
a qualsevol hora del dia, està buit de vehicles, i tant els veïns com les persones que 
vinguin d'altres zones en poden fer ús.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta puntualitza a la regidora de Via Pública que, malgrat 
que és cert que abans de poder destinar recursos en el Pressupost municipal, cal 
elaborar el projecte, suposa que la senyora Torres estarà d'acord amb ell que per 
poder fer el projecte, cal una partida pressupostària. 
Demana, doncs, a l'equip de govern que dugui a terme les accions pressupostàries 
que li convingui, perquè faci primer el projecte i després converteixi en realitat sobre el 
terreny el que ara està sobre el paper.  
Comenta també a la regidora que no pot dir que el solar el poden utilitzar els veïns per 
aparcar els seus vehicles, perquè no és així, ja que hi ha una gran quantitat d'herbes i 
està tancat. 
 
L'alcalde diu que a l'exercici 2005 es redactarà el projecte. 
 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 16 vots negatius (8 GMS, 2 GMICV-
EA, 4 GMERC i 2 GMPPC) i 8 vots afirmatius (GMCiU). 
 
7.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER DEMANAR UN ESTUDI 

DE VIABILITAT  DE SOLARS QUE PODEN SER UTILITZATS COM A 
APARCAMENTS GRATUÏTS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de setembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Antecedents. 
 
La present proposta fa referència a un dels problemes que més preocupen als 
ciutadans de Manresa i que no és un altre que el de l'aparcament. 
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Si bé és cert que properament s'iniciaran les obres de dos pàrquings al barri antic, que 
augmentaran el nombre de places d'aparcament molt notablement, el problema de 
l'aparcament no només afecta a aquest barri i en d'altres barris hi ha un colapse 
permanent per vehicles estacionats durant tota la jornada. 
 
El termini d'execució de les obres previstes acostuma a ser llarg i hem d'estar 
preparats per oferir espais alternatius d'aparcament per no empitjorar la mobilitat. 
 
Veient les actuals necessitats, aquest grup municipal fa la següent proposta: 
 
— Fer un estudi de viabilitat referent als solars, de titularitat municipal o bé d'altres 

administracions, que podrien ser posats (temporalment) a disposició de la 
ciutadania, a fi i efecte que puguin ser utilitzats com a espais d'aparcament 
gratuïts. 

 
— Aquest estudi hauria d'estar redactat per ser presentat en el proper ple del mes 

d'octubre, degut a que les obres del carrer Barreres ja hauran començat i les de la 
plaça de la Reforma estaran a punt de fer-ho."  

 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena que han presentat el GMS, 
GMERC i GMICV-EA a la proposició, que, transcrita, diu el següent:   
 
"Atès que en els propers anys, en diversos sectors de la nostra ciutat s'executaran 
importants projectes d'urbanització, els grups sotasignants proposem l'adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Amb caràcter excepcional, l'Ajuntament de Manresa farà inventari dels solars de 
propietat municipal que siguin susceptibles de convertir-se, sempre temporalment, en 
aparcaments lliures mentre duri el període d'obres esmentat." 
 
El senyor García i Lladó diu que, amb aquesta proposició, el GMCiU vol apel·lar al 
sentit de l'interès general, ja que proposa que es posin a disposició dels ciutadans uns 
espais per aparcar, de manera provisional, mentre no tinguin assignat un ús concret. 
Manifesta que els ciutadans perceben que aquests espais són de tots, i que amb 
aquesta mesura es facilitaria una mica la vida diària, tenint en compte les molèsties 
que causa la realització de determinades obres. 
Diu que es tracta d'anticipar-se una mica a les necessitats futures, ja que alguns 
projectes d'una magnitud important afectaran a la mobilitat de la ciutat, com són ara, el 
del carrer Barreras i els de la plaça de la Reforma i plaça Major. 
Comenta que es tracta d'avançar-se, fixant unes previsions d'espais, que serveixin 
com a refugi i puguin ajudar a solucionar aquesta situació. És conscient que això no 
serà possible en tots els casos i, per això, el GMCiU demana que s'elabori un 
inventari, no només referent als espais municipals, sinó també als pertanyents a altres 
Administracions i que estan ubicats a la ciutat.  
Insisteix en el caràcter temporal de la mesura.  
Quant a l'esmena que s'ha presentat a la proposició, proposa el nou redactat següent: 
«L'Ajuntament de Manresa farà inventari dels solars de propietat municipal, i d'altres 
Administracions, que siguin susceptibles de convertir-se, amb caràcter excepcional i 
sempre temporalment, en aparcaments lliures, degudament acondicionats, mentre duri 
el període d'obres esmentat.» 
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La senyora Torres i García fa unes consideracions prèvies sobre la proposició que, 
en la seva opinió, són fonamentals per dur a terme un model de mobilitat a la ciutat, ja 
que la proposició afecta al model de mobilitat, que s'haurà d'anar consensuant entre 
tots, amb el desenvolupament del Pacte local sobre la mobilitat, que va aprovar aquest 
Ple. 
Exposa que un dels objectius fonamentals dels models de mobilitat que s'estan 
desenvolupant arreu és anar modificant la tendència de la invasió del vehicle privat en 
l'espai públic, que s'ha anat incrementant al llarg dels anys. 
Diu que és cert que s'ha de donar resposta a la creixent demanda de mobilitat de les 
ciutats, però també ho és que cal preservar i garantir els diferents usos de l'espai 
públic. 
Comenta que, sense anar més lluny, en el Pacte local sobre la mobilitat es parla de 
fomentar un ús racional del cotxe, per facilitar l'evolució dels hàbits dels ciutadans i 
ciutadanes, cap a altres models de transport, tant si és el transport públic, com si és 
fent més agradables i accessibles els itineraris per als vianants, o anar regulant, de 
forma progressiva, l'accés del vehicle privat al centre de la ciutat.  
Manifesta, per tant, que generalitzar la utilització dels solars lliures com a aparcaments 
va contra aquests principis, i que, per això, l'equip de govern està d'acord amb el que 
ha exposat el senyor García.  
Diu que aquesta és la raó per la qual en aquesta esmena de substitució s'ha fet 
especial incidència al caràcter excepcional i temporal dels usos d'aquests solars 
públics, ja que l'Ajuntament és molt conscient de les obres que s'iniciaran properament 
i que afectaran, de forma considerable, a la mobilitat de la ciutat. 
Puntualitza, respecte a l'esmena que s'ha proposat, que l'Ajuntament no es pot 
comprometre respecte als solars que pertanyen a altres Administracions.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta anuncia que el GMPPC votarà afirmativament l'esmena 
de substitució, perquè no desvirtua el sentit de la proposició i es tracta d'avançar. 
Manifesta, però, que els arguments que utilitza ara l'equip de govern els hauria pogut 
exposar fa dues legislatures, quan es va plantejar una proposta de les mateixes 
característiques que aquesta i l'equip de govern va votar-hi en contra. 
Recorda que aquella proposició tenia el mateix sentit que aquesta, és a dir, es tracta 
que l'espai de la mobilitat sigui genèric, fluctuant, i que la transversalitat que es vol 
aplicar al funcionament de l'Ajuntament també s'apliqui a la circulació, tant per a les 
persones, com per als vehicles, ja que això dóna peu a la mobilitat real.  
Recorda a l'equip de govern, com a exemple, la situació de la plaça Remei, respecte a 
la qual suposa que tots coincidiran a dir que és una zona d'estacionament de vehicles. 
Diu que és cert que cal esperar que es facin les obres d'urbanització del sector de la 
Fàbrica Nova, i que potser les places d'aparcament de la plaça Remei deixaran 
d'existir, que estigui feta la nova àrea. 
Manifesta que aquest és l'espai de mobilitat que li agradaria que l'equip de govern 
incorporés, cosa que comença a fer, després de trigar alguns anys en iniciar aquest 
camí, que farà possible la permeabilitat dels vehicles en l'espai ciutadà. 
Diu que si l'Ajuntament neteja un solar i el destina a estacionament de vehicles evitarà 
que creixin matolls indiscriminadament, que es converteixi en un abocador incontrolat 
i, en conseqüència, que esdevingui un focus de rates, com està passant actualment. 
Reitera el suport del GMPPC a l'esmena de substitució presentada a la proposició, 
perquè l'Ajuntament elabori l'inventari a què es fa referència, amb el desig que això 
serveixi per impulsar aquesta qüestió i convertir els espais que s'han comentat en 
aparcaments.  
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El senyor García i Lladó accepta el redactat de la proposició i puntualitza que el 
caràcter d'excepcional no fa referència a l'Inventari, sinó a l'aparcament lliure. 
Aclareix, una vegada més, que el GMCiU ha defensat en tot moment, amb aquesta 
proposició, que l'ocupació dels espais com a aparcament és excepcional i temporal, i 
mai generalitzat. 
Respecte a la mobilitat, espera que amb una millora del transport públic urbà, millori tot 
plegat. 
 
Sotmesa a votació l'esmena de substitució, amb l'esmena oral incorporada, s'aprova 
per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut següent:  
 
«L'Ajuntament de Manresa farà inventari dels solars de propietat municipal que siguin 
susceptibles de convertir-se, amb caràcter excepcional i sempre temporalment, en 
aparcaments lliures, degudament acondicionats, mentre duri el període d'obres 
esmentat.» 
 
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició decau. 
 
7.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LA 

URBANITZACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER FRANCESC MORAGAS. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 16 de setembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Antecedents. 
 
La present proposat fa referència a l'estat lamentable en què es troba part de la vorera 
dreta del carrer de Francesc Moragas de la nostra ciutat. 
 
La creixent edificació en aquesta zona està comportant la instal.lació al barri de 
comerços i empreses de serveis, que fan augmentar el volum de persones que 
utilitzen les voreres per desplaçar-se a peu pel barri. 
 
Per poder millorar la mobilitat a peu i garantir una major seguretat del trànsit rodat a la 
zona, aquest grup municipal fa la següent  
 
Proposta: 
 
— Finalitzar la urbanització de la vorera, inacabada des de fa bastants anys, i 

garantir la seva conservació, vetllant perquè se'n faci un bon ús responsable i 
adequat." 

 
El senyor Vives i Portell explica que la proposició fa referència a la vorera situada al 
carrer de Francesc Moragas (baixant a la dreta), que està arbrada des de la rotonda 
del Passeig del Riu fins a la carretera de Cardona, i que està malmesa des de fa molt 
de temps.  
Recorda que en la primera etapa dels ajuntaments democràtics es van plantar arbres 
en aquella zona, perquè el carrer de Francesc Moragas era una avinguda bastant 
ampla i es pretenia que es convertís en un passeig per als vianants, en el futur. 
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Diu que, amb el temps, els arbres s'han fet grans i el sauló que s'hi havia posat, 
perquè fes de passeig, ha anat desapareixent, convertint-se en una mena de forat, els 
cotxes hi aparquen, i, en conseqüència, la zona s'ha anat deteriorant, fins al punt que 
la gènesi que tenia aquell passeig, des del punt de vista de la utilització que es 
pretenia que tingués per al ciutadans, ha mort en la nit dels temps. Diu, per tant, que 
en aquest moment no serveix de passeig, sinó d'aparcament de cotxes, que arrisquen 
els baixos, els pneumàtics i les llantes amb aquests estacionaments.  
Continua dient que, a més, ara la zona ofereix una visió més contrastada, perquè hi ha 
alguns trams de l'altre cantó amb edificacions noves i amb una vorera nova i ampla, 
perquè en la mateixa banda on hi ha els arbres s'ha construït una gasolinera i un 
supermercat—al qual s'ha referit abans la senyora Torres—on també hi ha una vorera 
molt ampla i algun element de mobiliari urbà nou. 
Diu, per tant, que el contrast és extraordinari i ara sí que es veu aquella zona molt 
deteriorada. 
Manifesta, així mateix, que el carrer de Francesc Moragas és una artèria de 
comunicació constant de la ciutat, tant de vehicles com de vianants, sobretot, des que 
hi ha l'Eix; i que els veïns de la zona opinen que la imatge que s'està oferint en aquell 
indret no és positiva, com tampoc ho és el fet que aquest passeig no s'estigui utilitzant 
pel que estava previst.  
Diu que, per això, el GMCiU proposa que s'arregli aquella zona de la millor manera 
possible i tan aviat com sigui possible. 
Fa notar que, com que el GMCiU és conscient que s'ha de fer un projecte i s'ha de 
dotar el Pressupost amb una partida per aquest fi, no diu en la proposició quan s'ha de 
fer aquesta intervenció, però demana que es tingui present i que s'adopti el compromís 
de fer-ho tan aviat com sigui possible. 
Diu que ja toca fer-ho, perquè la vorera està molt deteriorada, perquè es pretén donar 
una bona imatge al carrer de Francesc Moragas, perquè s'hi estan instal.lant nous 
inversors, i perquè, properament segurament s'hi començaran a construir noves 
edificacions, amb enderrocaments d'antics edificis, com ara el de PICROSA o el de 
Casals Cardona. 
Creu que, per això, s'ha de dotar el carrer de tot el que necessitaran els nous veïns del 
barri de Valldaura, que aniran a viure a aquest carrer, que en aquest moment està molt 
més transitat que fa uns anys.   
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents a la proposició.  
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que l'equip de govern no discuteix la virtualitat de la 
proposició del GMCiU, però li és molt difícil acceptar-la, perquè, malgrat que és cert 
que el grup proponent no proposa cap termini concret per a la realització d'aquests 
treballs, l'equip de govern no vol fer una trampa, ja que «el més aviat possible» pot 
significar per al GMCiU que es farà durant l'exercici del 2005, 2006 o 2007.  
Per això, manifesta que, tot i que l'equip de govern votarà negativament la proposició, 
evidentment, tindrà en compte els arguments que ha exposat el senyor Vives, perquè 
té raó en el que diu. 
Diu que l'equip de govern no pot assumir la proposta en aquest moment, perquè, com 
és sabut, l'arranjament de voreres, i la construcció o posada al dia d'actuacions 
concretes a la via pública, formen part d'una programació prèvia, d'acord amb les 
prioritats que estableixi l'equip de govern, i, en aquest cas, la vorera de què es tracta 
no entra dins de les prioritats de l'equip de govern.  
Ho justifica dient que en la vorera de l'esquerra, en sentit ascendent, s'estan duent a 
terme actuacions, és a dir, promocions urbanístiques, que estan pendents de 
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realització, i que configuraran un espai, que permetrà la definició definitiva de la 
vorera, respecte a la seva tipologia, les dimensions i el mobiliari que ha de tenir.   
Manifesta, doncs, que, malgrat que els arguments del senyor Vives són vàlids, pels 
motius que ha exposat, aquesta intervenció no forma part de les prioritats de l'equip de 
govern, ja que encara s'ha de definir l'espai i els tècnics han d'elaborar un projecte, 
perquè es tracta d'una vorera molt ampla, i, per tant, no és una vorera qualsevol. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que cada vegada queda més sorprès, perquè, si 
amb la proposició anterior s'han avançat dues legislatures, en aquest cas, l'equip de 
govern està exposant uns arguments diferents als manifestats en la Comissió 
d'Urbanisme, celebrada fa dos mesos. 
Recorda, al respecte, que fa dos mesos, en la Comissió d'Urbanisme, l'equip de 
govern va afirmar que les voreres del carrer Francesc Moragas no eren competència 
de l'Ajuntament, perquè cada empresa promotora hauria de construir el seu tram de 
vorera, quan edifiqués en aquell indret.  
Diu que aquest argument el va sorprendre molt, sobretot, tenint en compte que el va 
exposar un tècnic dels bons. 
Fa notar que ara s'ha avançat molt respecte a aquesta qüestió, perquè ja no es tracta 
de l'obligació dels constructors, sinó que aquesta intervenció urbanística no és 
prioritària per a l'equip de govern. 
Diu que l'equip de govern es refereix a la vorera de l'esquerra, perquè hi ha un gran 
volum que desapareixerà i els promotors construiran els edificis i les voreres 
corresponents; i, un cop fet això, ja es podrà definir la resta del carrer. 
Comenta, però, que mentre això passa, la vorera de la dreta continuarà estant molt 
deteriorada, des de la gasolinera fins al carrer del Cós; i diu que l'equip de govern sap 
perfectament, que les edificacions que hi ha en aquest moment estan molt 
consolidades i, per tant, és difícil que algun promotor vulgui comprar-les i enderrocar-
les, per construir posteriorment.   
Entén, doncs, que l'equip de govern parli molt de la vorera esquerra, però creu que ha 
de tenir en compte que la de la dreta també convé arreglar-la, tenint en compte que hi 
viu gent, i, per tant, ja no s'està parlant d'un magatzem, d'una ferreteria, d'un 
establiment de pintures, o d'un bar, sinó que en els números 13, 15, 17 i 19 d'aquell 
carrer hi viu gent, que està tipa d'ensopegar a la vorera. 
Demana a l'equip de govern que faci una programació prèvia de les voreres, i un 
projecte al 2005, que disposi de la partida pressupostària corresponent. 
Diu que el GMPPC votarà afirmativament aquesta proposició, però diu a l'equip de 
govern que tampoc es tracta de fer-la tota, sinó que es pot fer del carrer del Cós fins al 
número 20 o 21, que fins on viu gent. Afegeix que l'Ajuntament s'estalviarà un tros, 
perquè una empresa promotora hi està construint un bloc de pisos. 
 
El senyor Vives i Portell demana al senyor Irujo que tingui en compte la bondat de la 
seva proposició, perquè no amaga cap parany.  
Li diu també que, si considera que els arguments de la proposició són correctes i 
s'adiuen a la realitat que s'està explicant—tal com ha reconegut—l'únic que demana el 
GMCiU és que el compromís que assumeix l'equip de govern, genèricament, en el 
sentit d'arreglar aquella zona quan tingui la planificació feta i hagi vist com s'acaba 
dibuixant tot el carrer, l'assumeixi amb aquesta proposta. Diu que, malgrat que és un 
compromís molt light, no deixa de ser-ho.  
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Afirma que alguns gestos no serveixen de gran cosa, però d'altres sí, i que amb 
l'aprovació d'aquesta proposició en aquesta sessió, el Ple està demostrant als veïns 
que té en compte aquesta situació i que té intenció de solucionar-la. 
Diu que el Ple és conscient dels condicionants que existeixen i els explica i, encara 
que no fixa cap data, de moment, perquè té en compte, per una banda, les prioritats, i, 
en conseqüència, els diners que són necessaris per tirar-les endavant; i, per una altra,  
el desenvolupament del carrer. 
Manifesta, però, que, més enllà d'això, tots assumeixen aquest compromís. 
Insisteix en demanar a l'equip de govern que es miri la proposició pel cantó bo, ja que 
no hi ha cap parany. En aquest sentit comenta que el GMCiU no demanarà, el 2 de 
gener, explicacions respecte el que va fer l'equip de govern, i diu que, per això, no ha 
posat cap data, ja que és conscient que existeixen condicionants que poden alterar el 
calendari d'actuació.  
 
El senyor Irujo i Fatuarte  diu al senyor Vives que no dubta de la bondat dels seus  
arguments i que l'equip de govern els tindrà presents, però li demana que entengui 
que la programació que fa l'Ajuntament per arranjar o per programar millores a la via 
pública no es fa a través de l'assumpció d'un compromís, com a conseqüència d'una 
proposició—la qual seria fàcil d'acceptar, tenint en compte que no té termini 
d'execució—sinó que l'equip de govern vol ser més seriós. 
En aquest sentit, explica que cada any, l'Ajuntament presenta un pla de millores o 
d'actuacions a la via pública, determinades per les prioritats, que són difícils de definir. 
Reconeix que la proposició presentada pel GMCiU té arguments vàlids, com els 
podrien tenir altres propostes de millores que es plantegessin després de passejar per 
la ciutat, consistents en realitzar o projectar millores en les voreres o en altres 
elements de la via pública, respecte a les quals s'haurien d'establir prioritats. 
Manifesta, però, que, malgrat la bondat de la proposició del GMCiU, l'equip de govern 
no la pot assumir i que la tindrà en compte en la seva programació per als exercicis 
pressupostaris dels propers anys. 
 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 14 vots negatius (8 GMS, 2 GMICV-EA 
i 4 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPPC). 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l'assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 CEDIR GRATUÏTAMENT AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA UN DRET DE SUPERFÍCIE DE 
L'IMMOBLE SITUAT ENTRE ELS CARRERS ARBONÉS, DELS LLOPS, 
PLAÇA DE LA REFORMA I PASSEIG DEL RIU, PER A CONSTRUIR-HI UN 
EQUIPAMENT JUDICIAL PER AL  DISTRICTE DE MANRESA.   

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 13 de setembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
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I. L’Ajuntament de Manresa és titular de l’immoble següent (s’adjunta plànol com 
annex): 
 
— Descripció: Solar de forma irregular, situat entre els carrers Arbonés, dels Llops, 

plaça de la Reforma i Passeig del Riu, de 8.381 m 2 de superfície. 
 
— Límits: al nord, en part amb el carrer Arbonés, corresponent-li els números de 

policia del 29 al 43, i en part amb el carrer dels Llops; al sud, amb la finca número 
53.182, propietat de l’Ajuntament de Manresa i destinada a l’ampliació del vial del 
Passeig del Riu; en part amb la comunitat de veïns del núm. 1 de la Plaça de la 
Reforma i la comunitat de veïns del núm. 3 de la Plaça de la Reforma i en part 
amb la mateixa Plaça de la Reforma; i a l’oest , en part amb la finca situada al 
carrer Arbonés 45, propietat de Compañia Nuestra Señora de Maria i en part amb 
la finca situada al passeig del Riu número 34-44, propietat de l’entitat mercantil 
Kayd, S.A. 

 
— Dades urbanístiques: 
 

— Planejament aplicable: Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 
1997. 

— Classificació del sòl: sòl urbà. 
— Qualificació. Sistemes. Equipament supramunicipal (clau E-0). 

 
— Registre de la Propietat: l’immoble figura inscrit al Registre de la Propietat número 

1 de Manresa, amb les dades següents: 
 
Tom 2.546 
Llibre 1.175 
Full 100 
Finca 53.180 
Inscripció 1a. 

 
— Referència cadastral: agrupació de les finques cadastrals següents: 2297004, 

2297005, 2297006, 2297008, 2297009, 2297010, 2297011, 2297015, 2297022, 
2297023, 2297024, a excepció de la porció de terreny destinada a Sistemes viaris 
pel planejament. 

 
— Títols: pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut cessió, expropiació, compra, 

adjudicació, excés de cabuda, agrupació i divisió. 
 
— Càrregues: lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen que pugui afectar l’ús 

al qual es destina. 
 
II. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de desembre de 2003, va 
incoar el procediment de cessió del dret de superfície. 
 
III. La finca en qüestió figura anotada al full número 331.26 de l’Inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació 
jurídica de bé patrimonial, segons acord d’actualització aprovat pel ple de la corporació 
en data 15 de desembre de 2003. 
 
IV. L’expedient ha estat exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils comptats des 
del dia 17 de gener fins al 20 de febrer de 2004, ambdós inclosos, previ anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 14, de 16 de gener de 
2004, sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació, segons 
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resulta de l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 23 
de febrer de 2004. 
 
V. Mitjançant ofici de l’alcalde president de data 11 de juny de 2004 (registre de sortida 
46540), s’ha donat compte de l’expedient de cessió al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
VIII. El cap de la unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 13 de 
setembre de 2004, en el qual considera ajustat a dret l’expedient de cessió gratuïta en 
règim de dret de superfície de l’immoble situat  entre els carrers Arbonés, dels Llops, 
plaça de la Reforma i Passeig del Riu, a favor del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i 
212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en 
endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els 
articles 49 i 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant), 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Aquesta normativa preveu que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres 
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que 
redundin en benefici dels habitants del terme municipal. 
 
2. Procediment. La cessió gratuïta del dret de superfície d'un immoble requereix la 
instrucció d'un expedient d'acord amb els requisits i les prescripcions de l'article 49 del 
RPEL. 
 
Abans que l'òrgan competent aprovi la cessió, l'expedient s'ha de sotmetre a informació 
pública per un període mínim de 30 dies, i se n'ha de donar compte al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.  
 
Així mateix, és necessari l'informe previ del secretari i l'interventor de la corporació, de 
conformitat amb l'article 179.1 lletra b) del TRLMRLC. 
 
3. Òrgan competent. L'òrgan competent per acordar la cessió gratuïta és el ple de la 
corporació, de conformitat amb els articles 214.1 del TRLMRLC i 41.1 del RPEL. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Cedir gratuïtament al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
un dret de superfície sobre l’immoble que s’indica a continuació: 
 
— Descripció: Solar de forma irregular, situat entre els carrers Arbonés, dels Llops, 

plaça de la Reforma i Passeig del Riu, de 8.381 m 2 de superfície. 
 
— Límits: al nord, en part amb el carrer Arbonés, corresponent-li els números de 

policia del 29 al 43, i en part amb el carrer dels Llops; al sud, amb la finca número 
53.182, propietat de l’Ajuntament de Manresa i destinada a l’ampliació del vial del 
Passeig del Riu; en part amb la comunitat de veïns del núm. 1 de la Plaça de la 
Reforma i la comunitat de veïns del núm. 3 de la Plaça de la Reforma i en part 
amb la mateixa Plaça de la Reforma; i a l’oest , en part amb la finca situada al 
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carrer Arbonés 45, propietat de Compañia Nuestra Señora de Maria i en part amb 
la finca situada al passeig del Riu número 34-44, propietat de l’entitat mercantil 
Kayd, S.A. 

 
— Dades urbanístiques: 
 

— Planejament aplicable: Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 
1997. 

— Classificació del sòl: sòl urbà. 
— Qualificació. Sistemes. Equipament supramunicipal (clau E-0). 

 
— Registre de la Propietat: l’immoble figura inscrit al Registre de la Propietat número 

1 de Manresa, amb les dades següents: 
 
Tom 2.546 
Llibre 1.175 
Full 100 
Finca 53.180 
Inscripció 1a. 

 
— Referència cadastral: agrupació de les finques cadastrals següents: 2297004, 

2297005, 2297006, 2297008, 2297009, 2297010, 2297011, 2297015, 2297022, 
2297023, 2297024, a excepció de la porció de terreny destinada a Sistemes viaris 
pel planejament. 

 
— Títols: pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut cessió, expropiació, compra, 

adjudicació, excés de cabuda, agrupació i divisió. 
 
— Càrregues: lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen que pugui afectar l’ús 

al qual es destina. 
 
SEGON. Establir el règim següent per al dret de superfície objecte cessió: 
 
— Termini. El dret de superfície se cedeix per un termini de setanta-cinc (75) anys, 

comptats a partir del dia de la seva formalització mitjançant escriptura pública. 
 
— Finalitat. La finalitat de la cessió del dret de superfície és que en l’immoble sobre 

el qual es constitueix el dret s’hi construeixi un equipament judicial per al districte 
de Manresa. 

 
— Contingut del dret de superfície. La constitució del dret de superfície objecte de 

cessió comporta l’atribució al superficiari del dret a edificar en la finca sobre la 
qual es constitueix i la propietat temporal sobre tot allò que s’edifiqui a partir de la 
constitució del dret de superfície. 

 
— Extinció del dret de superfície. El dret de superfície s’extingirà de forma 

automàtica pel transcurs del seu termini. 
 
També s’extingirà si el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya no 
compleix la finalitat per a la qual s’atorga la cessió dins el termini màxim dels cinc 
(5) anys següents a la constitució del dret de superfície o bé no la manté durant un 
termini mínim de trenta (30) anys, comptats també a partir de la seva constitució. 
 

— Constitució del dret. El dret de superfície es considerarà constituït en el moment 
en què es formalitzi en escriptura pública la seva cessió. 
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TERCER. Autoritzar el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a 
que utilitzi de manera gratuïta l’immoble objecte de cessió en règim de dret de 
superfície, fins al moment en què aquest dret es constitueixi. 
 
QUART. Facultar l’alcalde president per a la signatura dels documents necessaris per 
al compliment de l’expedient i, en especial, per a l’elevació de la cessió del dret de 
superfície a escriptura pública." 
 
L'alcalde explica que es tracta d'una finca de 8.381 metres quadrats, que, després de 
les diferents adquisicions que va realitzar l'Ajuntament de Manresa, en el sector on 
està situada la finca, durant els darrers cinc o sis anys, ha fet l'expedient d'agrupació 
de finques, mitjançant el qual se n'agrupen dotze; i avui fa la cessió d'aquesta finca al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a fi que construeixi el Palau 
de justícia. 
Informa que, d'acord amb les últimes informacions de què disposa l'Ajuntament, el 
Departament esmentat té la intenció d'iniciar les obres entre els anys 2005 i 2006, 
perquè, prèviament, s'ha d'elaborar el projecte corresponent.    
Explica que en el conveni s'estableix el dret de superfície per a 75 anys i que 
s'introdueix una pràctica nova—que l'Ajuntament intentarà mantenir en la mesura que 
li ho permetin altres Administracions—consistent en que, en lloc de fer cessió dels 
solars, es canvia de criteri urbanístic i es passa a fer cessió de dret de superfície 
durant períodes determinats de temps, per mantenir el patrimoni municipal.  
Comenta que, en general, això és possible en funció de l'Administració de què es tracti 
o del finançament de l'equipament, en qüestió, i que, en aquest cas, si no apareix res 
en contra, es farà una cessió per a 75 anys. Aclareix que, un cop transcorregut aquest 
període, pot continuar destinant-s'hi a Palau de Justícia, però sempre formarà part del 
patrimoni municipal. 
Espera que no hi hagi errors materials i que el procés segueixi el tràmit administratiu 
que li correspon.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n presenten ni se'n formulen. 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 hores i 5 
minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental Vist i plau 

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 


