Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 21 de
març de 2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 4 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

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

Regidors i regidores
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats
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ABSENTS
Sra. Montserrat Mestres i Angla
Sra. Imma Torra i Bitlloch
El president obre la sessió a les 20 hores i 15 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària del dia 20 de desembre de 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 23
membres presents.

2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 7, 8, 9 I 10,
CORRESPONENTS ALS DIES 14, 22 I 28 DE FEBRER I 7 DE MARÇ DE
2005, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS
S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART.
104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 7, 8, 9 i 10, corresponents als
dies 14, 22 i 28 de febrer i 7 de març de 2005, respectivament, pel repartiment que de
les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.

2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DEL LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE
COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2
D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
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En aquest punt, el regidor delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica, senyor Josep
Camprubí i Duocastella, dóna compte de l'informe de data 8 de març de 2005, signat
per la tresorera, senyora Mariona Ribera i Esparbé i pel cap de secció de Tresoreria,
senyor Maurici Algué i Pujol, el contingut del qual és el següent:
" En l'últim Ple municipal de data 22 de Febrer del 2005 i en un dictamen del Sr. Tinent
d'alcalde d'Hisenda i Promoció Econòmica de data 4/2/2005 s'aprovà entre d'altres
l'acord segon que literalment transcrit diu: "Autoritzar a la Sra. Tresorera i al Cap de
Secció de tresoreria, perquè el proper dia 8 de març del 2005 i a les 12 hores puguin
tancar per telèfon la millor operació possible per a l'Ajuntament de Manresa, de una de
les tres entitats ofertants i respecte a la contractació de un túnel amb límit mínim al
3,5% i barrera activant al 1,95%, amb un cost de contractació de 0€ i per un import de
22.255.264,97€, en el període que va del 31/3/2005 al 31/3/2011.
Posteriorment es donarà informació en el proper Ple, sobre el tancament de la
operació, amb el seu resultat."
Per tant, respecte a aquest acord, cal comentar que les ofertes presentades foren:
Banco Popular Español S.A.................................. 4,64%
Caixa Estalvis Catalunya ...................................... 4,29%
Banco Español de Crédito .................................... 4,03%
pel que es tancà per telèfon la operació amb Banco Español de Crédito S.A., amb qui
es signarà properament tota la documentació necessària per a aquesta contractació".
a)

Serveis Jurídics i d'Assessorament

a.1)

Personació en processos judicials

2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 887, DE 9 DE
FEBRER DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8/2005-A, INTERPOSAT
EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ ELS DOLORS-POLÍGON,
UA 28 DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el
seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en
el recurs contenciós-administratiu número 8/2005-A interposat pel sr. LLUÍS MONTFORT
OLIVERAS, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 01-10-04, desestimatòria
del recurs de reposició interposat contra la resolució de l’Alcalde-President de data 01-0704, la qual va aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació
Els Dolors-Polígon, UA 28 de Manresa, 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,
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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
JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació"
2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 888, DE 7 DE
FEBRER DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU
NÚM.
591/2004-V,
INTERPOSAT EN RELACIÓ A SANCIÓ PER CONDUCCIÓ AMB TAXA
D'ALCOHOL SUPERIOR A LA PERMESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el
seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en
el recurs contenciós-administratiu número 591/2004-V interposat pel sr. ANTONIO
MARQUIJANO TUR, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 16-09-04, que
desestimava el recurs de reposició interposat per l’actor contra la resolució de data 1207-04, que sancionava a l’actor al pagament d’una multa de 600 € per conduir amb la
taxa d’alcohol en aire aspirat superior a 0.35 mg/l i més concretament 0.60 mg/l i
proposava a la Direcció General de Trànsit, la suspensió temporal del permís de
conducció per un termini no superior a tres mesos, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu 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 la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, directora de la defensa jurídica en el recurs
contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1147, DE 15 DE
FEBRER DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU
NÚM.
577/2004-L,
INTERPOSAT EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PRIMER EXPEDIENT
D'OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE DE
REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ ELS DOLORS NORD, UA
29 DE MANRESA.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el
seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en
el recurs contenciós-administratiu número 577/2004-L interposat per TALLERES
CASTELLADRAL, S.L. contra la resolució de l’Alcalde-President de data 07-09-04, que
desestimava el recurs de reposició interposat per l’actor contra la resolució de l’AlcaldePresident de data 23-06-04, la qual aprovà el primer expedient d’operacions jurídiques
complementàries al Projecte de Reparcel.lació de la Unitat d’Actuació Els Dolors Nord,
UA 29 de Manresa, 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 la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".

2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1573, DE 7 DE
MARÇ DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 23/2005, INTERPOSAT
EN RELACIÓ AL PREU JUST DE LA FINCA SITUADA AL CARRER
BARRERES NÚM. 33, 37 I 39 (EXP. 1251-03).

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 23/2005 interposat pels srs.
RAMON RIU CARBONELL i ADELA CARBONELL LLADÓ, contra l’acord d’aquest
Jurat de data 13-10-04, en què es va fixar el preu just de la finca situada al c/ Barreres,
núms. 33, 37 i 39 de Manresa, expt. preu just 1251-03, 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.
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3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1296, DE 22 DE
FEBRER DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 63/2005 C, INTERPOSAT
EN
RELACIÓ
A
L'EXPEDIENT
DE
DENÚNCIA
D'ACTIVITATS
CLASSIFICADES DAC 31-1998.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 63/2005 C, interposat per la
sra. MONTSERRAT CLOTET MASSANA, contra la resolució presumpta pel silenci
administratiu que ha desestimat íntegrament la reclamació administrativa interposada
en el marc de l’expedient de denúncia d’activitats classificades expedient DAC 311998, consistent en l’elaboració de menjars precuinats en el bar de la sra. Maria Vall
Morera al local de la planta baixa i entresol situat a la cra. de Cardona núm. 23 de
Manresa, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a 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.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1574, DE 8 DE
MARÇ DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 58/2005, INTERPOSAT
EN RELACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CARTELLERA PUBLICITÀRIA A
LA CTRA. DEL PONT DE VILOMARA NÚM. 25, 2N.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 58/2005, interposat pel sr.
FERRAN PADRÓ RUBÍ, contra la resolució de 29 de novembre de 2004 que
desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 8 de setembre de
2004, per la qual se’l va requerir que en el termini de dos mesos legalitzés o retirés la
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cartellera publicitària que s’havia instal·lat sense llicència d’obres en la façana de
l’edifici situat a la cara. Pont de Vilomara núm. 25 2n, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 10 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.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
A.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.9

DONAR DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1486, DE 2
DE MARÇ DE 2005, SOBRE EXECUCIÓ DE LA PROVISIÓ DICTADA EL 10 DE
FEBRER DE 2005 PEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
700/2002, INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
CONTRA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER ACCÉS A LA
FUNCIÓ PÚBLICA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la provisió dictada el dia 10 de febrer del
2005 per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm.
700/2002 interposat per la DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA, contra el Decret
de l’Alcalde de 2 d’abril de 2002, que convocava les proves selectives per la provisió de
places per a l’accés a la funció pública de personal funcionari, incloses en l’oferta pública
d’ocupació corresponent a l’any 2002, resolució judicial que literalment diu: “visto el
estado de las actuaciones, siendo que ha trasncurrido con exceso el plazo de
suspensión del procedimiento solicitada por las partes sin que ninguna de ellas haya
pedido su reanudación, y de conformidad con lo dispuesto en Auto de fecha 9 de
diciembre de 2004, se acuerda el ARCHIVO PROVISIONAL de los presentes autos”.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1487, DE 2 DE
MARÇ DE 2005, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 14 DE
GENER DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE
BARCELONA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 163/2001-E,
INTERPOSAT EN RELACIÓ A LES QUOTES DIMANANTS DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS
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CARRERS BALMES I GUIFRÉ EL PILÓS I REMODELACIÓ DELS CARRERS
DR. FLEMING, PILAR COTS I CAMÍ VELL DE SANTPEDOR.
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 14 de gener del
2005 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, dins el recurs
contenciós-administratiu núm. 163/2001-E interposat pel sr. BONIFACIO PLAYÀ COS,
contra les quotes dimanants de les contribucions especials del projecte d’urbanització
dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, i remodelació dels carrers Dr. Fleming, Pilar Cots i
Camí Vell de Santpedor, resolució judicial que literalment diu: “Primer. Desestimar la
demanda formulada en aquest recurs i confirmar les resolucions i l’activitat
administrativa impugnada.
Segon. No efectuar un pronunciament especial pel que fa a les costes processals
causades en aquest recurs”.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1641, DE 3 DE
MARÇ DE 2005, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA DEL 29 DE
NOVEMBRE DE 2004 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
2132/1999, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA INACTIVITAT DE
L'AJUNTAMENT PER NO ACOMPLIMENT DE CONVENIS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 29 de novembre
del 2004 per la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que estima parcialment el recurs contenciósadministratiu núm. 2132/1999 interposat per la sra. FRANCESCA SERRAMALERA
SÁNCHEZ, resolució judicial que literalment diu: “Que estimamos parcialmente el
recuso contencioso administrativo interpuesto por Dª. FRANCISCA SERRAMALERA
SANCHEZ, contra la inactividad del Ayuntamiento de Manresa no cumplir los
convenios de 25.9.90 y de 11.1.94; condenando al Ayuntamiento de Manresa a que
abone a la actora la cantidad de 5.000.000 de pesetas incrementada con el IPC desde
el 17.5.97 así como a que cumpla el apartado b) del pacto tercero del convenio de
25.5.90. Sin costas.”
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1253, DE 22 DE
FEBRER DE 2005, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 152, DE 27
DE SETEMBRE DE 2004, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA, EN RELACIÓ A LA
DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBRES PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER MAGNET, NÚM.
26.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 152 de 27 de setembre de
2004, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, que resol estimar
parcialment el recurs contenciós administratiu número 454/2002 F interposat per
EDIFICACIONS ARIMANY-JORBA, SL contra el Decret de l’alcalde de 23 de setembre
de 2002, desestimant el recurs de reposició interposat contra la denegació de la
llicència municipal d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Magnet
número 26, en compliment del que disposen els articles 103 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".

2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1384, DE 15 DE
FEBRER DE 2005, SOBRE EXECUCIÓ DE LES INTERLOCUTÒRIES
DICTADES EL 23 DE NOVEMBRE I EL 28 DE DESEMBRE DE 2004 PEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN RELACIÓ A
L'ABONAMENT D'INTERESSOS PER PART DE L'AJUNTAMENT, DINS DEL
RECURS 1867/1998.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR les interlocutòries dictades els dies 23 de novembre i 28 de
desembre de 2004, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa
administrativa secció primera de Barcelona, que disposen que l’Ajuntament de
Manresa ha d’abonar la quantitat de 2.627,74 en concepte d’interessos corresponents
al període de 28 de novembre de 2002 al 23 de juliol de 2003, en l’incident d’execució
de sentència del recurs contenciós administratiu número 1867/1998, interposat per
Javier de Puig i March.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
A.3)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.14

ONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1258, DE 17 DE
FEBRER DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIAL LOCAL NÚM. 517 I 631 EN EL JUDICI DE
FALTES 425/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 517 i 631, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número de judici de faltes 425/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 5 de juny de 2005, consistents en danys

Pàgina 9

contra el patrimoni urbà i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el
que disposa l’article 41 LPL.
2n. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat
d’Instrucció número 2 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 425/2004, amb
l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la
responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública el dia 5 de
juny de 2004, presumptament pels srs. Andreu Plaza junyent, Jordi Font Gallaguet i
Jordi López Marín.
3r. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 517 i 631 i de l’Ajuntament de Manresa,
en el judici de faltes 425/2004.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1259, DE 17
DE FEBRER DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 630 I 643, EN EL JUDICI DE
FALTES 749/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 630 i 643, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número de Judici de Faltes 749/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de les diligències de la Policia Local, d’uns fets esdevinguts el dia 30
de novembre de 2004 al carrer Sant Cristòfol, consistents en manca de respecte i
desconsideració als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció
penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 630 i 643, en el Judici de Faltes núm.
749/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1260, DE 16
DE FEBRER DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 593, 620, 573 I 597, EN EL
JUDICI DE FALTES 711/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 593, 620, 573 i 597, per tal de garantir-los la defensa
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de
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Manresa amb el número de Judici de Faltes 711/2004, i amb l’objecte de ser part en el
procediment que se segueix arran de les diligències de la Policia Local, d’uns fets
esdevinguts el dia 24 de març de 2001 al carrer del Cos cantonada amb el carrer del
Bruc, consistents en resistència i desobediència als agents de la Policia Local i
possessió d’estupefaents i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb
el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 593, 620, 573 i 597, en el Judici de Faltes
núm. 711/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".

2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1261, DE 17
DE FEBRER DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 422, 624, 619 I 631, EN EL
JUDICI DE FALTES 87/2005.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional números 422, 624, 619 i 631, per tal de garantir-los la defensa
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de
Manresa amb el número de judici de faltes 87/2005, i amb l’objecte de ser part en el
procediment que se segueix arran de les diligències número 216532/2004, d’uns fets
esdevinguts el dia 1 d’octubre de 2005, consistents en desobediència, possibles
lesions als agents de la Policia Local i danys al vestuari de l’agent 619 i que podrien
ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n.- DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 422, 624,
619 i 631 en el Judici de Faltes núm. 87/2005, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el
contracte d’ assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text
refós llei de contractes de les administracions públiques.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.18

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1262, DE 15
DE FEBRER DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 643, EN EL JUDICI DE FALTES
42/2005-JU.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 643, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el número de
judici de faltes 42/2005-JU, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se
segueix arran de les diligències número 28697/2005, d’uns fets esdevinguts el dia 5 de
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febrer de 2005, consistents en desobediència i insults als agents de la Policia Local i
que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41
LPL.
2n.- DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 643 en el
Judici de Faltes núm. 42/2005-JU, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’
assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei de
contractes de les administracions públiques.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
2.19

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1294, DE 17
DE FEBRER DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612 I 639, EN EL JUDICI DE
FALTES 486/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 612 i 639, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número de judici de faltes 486/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 14 de juliol de 2004, consistents en
danys causats en els lavabos de la segona planta de l’edifici de la Florinda on hi ha
ubicades les dependències de la Policia Local, i que podrien ser constitutius
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat
d’Instrucció número 2 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 486/2004, amb
l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la
responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats en els lavabos de la
segona planta de l’edifici de la Florinda on hi ha ubicades les dependències de la
Policia Local, el dia 14 de juliol de 2004, presumptament pel sr. Carlos Ronco
Gonzàlez.
3r. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 612 i 639 i de l’Ajuntament de Manresa,
en el judici de faltes 486/2004.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
A.4)

ALTRES ASSUMPTES SERVEIS JURÍDICS

2.20

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1295, DE 18
DE FEBRER DE 2005, SOBRE TRAMESA AL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA DE L'EXPEDIENT REFERENT
AL CONTENCIÓS 410/2004-A, EN RELACIÓ A LIQUIDACIÓ APROVADA
PER L'AJUNTAMENT EL 15 DE MARÇ DE 2004.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de
nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

2r.- 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.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació".
B)

SERVEIS FINANCERS

2.21

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1265, DE 17
DE FEBRER DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2005, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2005, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de
personal , que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, segons
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005".
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 05/2005 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos di-

Capítol 1.- Despeses de
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rectes ............………………….

22.710.000,00 personal ..............…………….

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

Capítol 2.- Despeses en
3.760.000,00 béns corrents i serveis ……….

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

17.745.204,00

Capítol 3.- Despeses fi34.505.299,00 nanceres ...........……………...

Capítol 4.- Transferències ...............…..……………..

24.046.018,00

1.621.891,00

Capítol 4.- Transferèn17.366.306,00 cies ..................………………

5.309.606,00

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

557.500,00

Capítol 6.- Alienació
d'Inversions reals .…….…….…

Capítol 6.- Inversions
2.067.200,00 reals .................………………

Capítol 7.- Transferències de capital ……..……........

42.709.726,57

Capítol 7.- Transferèn4.617.748,00 cies de capital .......…………..

Capítol 8.- Actius

3.301.075,00

Capítol 8.- Actius

financers ...…………...............

6.172,00 financers .............…………….

Capítol 9.- Passius

6.172,00

Capítol 9.- Passius

financers .........……..…….......

13.790.369,57 financers .............…………….

4.640.902,00

T O T A L ........……………

99.380.594,57 T O T A L ........……………

99.380.594,57

PRESSUPOST 2005

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/2005

ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA DENOMINACIÓ
121.0.141 Administració General.- Altre personal.
313.0.151 Acció social.- Gratificacions.

CRÈD.ACTUAL AUGMENT
446.773,00

BAIXA
780,00

CRÈD.DEFINITIU

CAUSES

445.993,00 Consignació sobrant.

3.761,00

300,00

4.061,00 Consignació insuficient.

451.1.151 Biblioteques i Arxius.- Gratificacions

348,00

200,00

548,00 Consignació insuficient.

452.3.151 Cent. Cívics/Sala Ciutat/Teatre Conser.Gratificacions

522,00

100,00

622,00 Consignació insuficient.

462.0.151 Comunicació.- Gratificacions.

348,00

180,00

528,00 Consignació insuficient.

780,00

780,00
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2.22

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1662, DE 28
DE FEBRER DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2004, en aplicació
d’allò que disposen els articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i 90 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat
de la qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament................................................................ 10.881.815,44
1.2. Obligacions pendents de pagament......................................................... 6.616.978,47
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ...................................... 57.482.796,37
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici............................................................................................... -56.964.766,36
2.3. Resultat Pressupostari.............................................................................. 518.030,01
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat....................................................................................................... 400.497,92
2.5. Romanent de Tresoreria utilitzat ............................................................
439.802,39
.
2.6. Resultat pressupostari ajustat .................................. ............................. 1.358.330,32

3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1.Romanents de crèdit que queden anul·lats a 31-12-04
i no s’incorporen a l’exercici de 2005 ...................................................... 17.686.866,57
-Saldos de crèdit ..................................................... 17.686.866,57
3.2. Romanents de crèdit existents a 31-12-04 i que
s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2005
(Art. 182 Reial Decret Legislatiu 2/2004) .......................................

8.442.556,41
26.129.422,98

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
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4.1.Drets pendents de cobrament........................................................

9.784.696,68

4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant l’
exercici pendent de
cobrament....................................................... 7.237.714,33
4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament....................................................... 3.644.101,11
4.1.3. Deutors per drets reconeguts
de recursos d’altres ens. .................................... 190.785,02
4.1.4. Ingressos pendents
d’aplicació ........................................................ -203.846,61
4.1.5. Saldos dubtós cobrament .............................. -1.084.057,17
4.2. Obligacions pendents de pagament..............................................

-7.792.792,02

4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes durant l’exercici ........................ 5.676.927,65
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament reconegudes en exercicis anteriors......................... .868.117,28
4.2.3 Creditors per devolució d’ingressos aplicats ....................................................... 73.401,03
4.2.4. Saldos creditors d’altres ens. ............................. 508.231,42
4.2.5. Saldos comptes de creditors no
pressupostaris. ................................................. 666.114,64
4.3. Fons líquids ............................................................................................. 7.435.962,85
4.4. Romanent de Tresoreria Total ......................................................... ........9.427.867,51
4.5. Romanent afectat a despeses amb finançament
afectat..................................................................................................... -9.042.667,52

4.6. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS ........................................................... ..................................... 385.199,99

SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 2004, amb el detall que figura en l’expedient, per un import de
8.442.556,41 Euros.
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TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril".
C)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.23

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1615, DE 10
DE MARÇ DE 2005, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE L'ALCALDIA
PEL PRIMER TINENT D'ALCALDE, DURANT ELS DIES 14 I 15 DE MARÇ
DE 2005.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Que durant els dies 14 i 15 de març de 2005, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament pel primer tinent d’alcalde, senyor Josep Camprubí i Duocastella, que
substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí i
Duocastella.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament,
als efectes corresponents".
2.24 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ
D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA

El secretari dóna compte dels escrit següents:
Data
d'entrada
22-02-2004

Organisme

Remitent

Acord Municipal

Comité Olímpico Español

President

28-2-2005

Secretaria
l'Esport

07-03-2005

Parlament de Catalunya Cap del Gabinet

Suport a la candidatura
Madrid 2012
Reconeixement de la
Federació Catalana de
Patinatge com a membre
de ple dret de la
Federació Internacional
Reclamar respecte a la

General

de Secretari General
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Gabinet de Presidència
14-03-2005

Grup Parlamentari Popular Director
al Congreso
Gabinet

15-03-2004

Generalitat de Catalunya
Oficina de la Presidència

16-03-2004

Grup Parlamentari Socialista Portaveu
al Senat

Directora
Gabinet

memòria històrica del
nostre país.
del Recomanacions
del
Comitè de les Nacions
Unides
sobre
la
discriminació contra la
dona.
del Reclamar respecte a la
memòria històrica del
nostre país.
Recomanacions
del
Comitè de les Nacions
Unides
sobre
la
discriminació contra la
dona.

L'alcalde proposa l'alteració de l'ordre del dia, de conformitat amb l'article 91.3 del ROF.
Tot seguit, es passa al debat i votació de la proposició núm. 7.3 de l'ordre del dia.

7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT AL CANVI DE
SENTIT DE CIRCULACIÓ AL CARRER TERRASSA.

El secretari dóna compte de la proposició de data 17 de març de 2005, presentada pel
Grup Municipal del PPC, el contingut de la qual és el següent:
" Ara fa dos anys llargs de la urbanització del carrer Terrassa, urbanització de manera
adient i correcta i satisfactòria, pel conjunt de la ciutat i dels veïns en particular.
També es el període aproximat en que es va procedir a regularitzar i senyalitzar el
sentit de circulació del carrer, amb el període de prova que això suposava i dels
possibles canvis si es creies convenient i oportú.
Passat llargament aquest període de prova els veïns varen demanar el canvi de
circulació del vial, enlloc d'accedir al carrer Terrassa pel carrer de Sant Cristòfol i sortir
pel carrer de Viladordis fer ho al revés: accedir des del carrer Viladordis i sortir pel
carrer de Sant Cristòfol amb prohibició de gir a l'esquerra.
Petició que varen sol.licitar el conjunt de la totalitat de veïns del carrer Terrassa i a la
qual els hi fou denegada sense una argumentació clara.
PROPOSEM:
L'Ajuntament portarà a terme el canvi de circulació del carrer Terrassa, de la manera
en que el veïns varen sol.licitar en el seu moment. Es a dir: l'accés rodat al carrer es
farà a través del carrer de Viladordis i la seva sortida serà a través del carrer de Sant
Cristòfol amb la 'indicació de prohibició de gir a l'esquerra.
L'Ajuntament portarà a terme el canvi de circulació en un període de temps no superior
a un mes.
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L'Ajuntament comunicarà als veïns del carrer Terrassa de la seva decisió".
Tot seguit, el secretari dóna compte de l'esmena de substitució de data 21 de març de
2005, presentada pels grups municipals del PSC, ERC, ICV-EA i PPC que, transcrita, diu
el següent:
"Atès que la Ponència Tècnica de Circulació d'aquest Ajuntament en reunió mantinguda
en data 16 de març de 2004 ja va debatre la proposta de canvi de sentit del carrer
Terrassa i va acordar "informar desfavorablement" a la sol.licitud perquè el canvi de sentit
demanat comportaria l'increment d'ús de zones peatonals per a la circulació rodada, amb
el conseqüent perill per a les persones que això pot suposar.
Atès que amb data 18 de març de 2004, es va comunicar aquesta decisió tècnica als
veïns que van sol.licitar el mateix canvi que ara proposa el grup municipal del PPC i que
la Regidoria ha atès amb posterioritat als mateixos veïns exposant-los les raons
tècniques per les quals no s'atén la seva petició.
És per tot això que els grups municipals sotasignants proposen l'adopció dels següents
acords:
Tornar a trametre l'expedient del canvi de sentit de circulació del carrer Terrassa a la
Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament de Manresa per tal que en la seva
propera reunió torni a fer una valoració detallada de la proposta veïnal per si existeix
alguna possibilitat d'atendre-la."
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC ha presentat aquesta proposta en el
sentit que ha quedat exposat amb la lectura del secretari. Hi ha un nombre considerable
de veïns del carrer Terrassa que demana un canvi de circulació d'aquest carrer, ja van
presentar-ho per escrit a l'Ajuntament, amb gràfics i signatures. La resposta que van
rebre els veïns el 18 de març de 2004 no la veien prou clara ni ben argumentada, per
això ho tornen a plantejar. Pensen que aquest canvi no és una qüestió de caràcter polític
que s'hagi de decidir en aquest Saló de Sessions però ho han trobat adient per solucionar
un problema a uns ciutadans de Manresa. Entenen perfectament la decisió que se'ls
planteja a través d'una esmena, en el sentit que es torni a trametre a la Ponència Tècnica
de Circulació perquè aquesta, tenint en compte que fa molts mesos que això ja està en
funcionament, es pugui corregir la disfunció que s'ha produït al prendre la decisió que es
va prendre en el seu moment. Serà la Ponència Tècnica qui haurà de prendre aquesta
decisió però demanen que com a equip de govern, els demanin que s'ho mirin amb uns
ulls diferents a com s'ho van mirar quan van donar resposta per escrit als veïns el 18 de
març de 2004. Per això votaran favorablement l'esmena.
La senyora Torres i García explica que la Ponència va tenir en compte uns determinats
criteris per no realitzar el canvi sol.licitat pels veïns. Bàsicament es va primar la seguretat
vial i el fet de considerar que el canvi implicava un cert increment de la circulació rodada
en una zona de vianants. Posteriorment hi ha hagut diverses converses amb els veïns
tant per part del tècnic de mobilitat com per ella mateixa per explicar els elements que
varen tenir en compte a l'hora de prendre la decisió. Per això no parlaria tant que la
sol.licitud ha estat denegada sense una argumentació clara sinó que potser hi ha una
discrepància d'opinions. Tot i així, tornaran a presentar la proposta a la Ponència de
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Circulació per fer un estudi més detallat del problema i veure si d'un any cap aquí hi ha
algun element diferenciador o alguna problemàtica diferent que en aquell moment no
existís.
El senyor Vives i Portell manifesta que estan davant d'una proposta que té un sentit
més tècnic que no pas polític, però que afecta de manera molt directa a uns determinats
veïns. I pel que sembla, segons han dit el senyor Javaloyes i la senyora Torres, el
problema ja ve de lluny. Creu que s'hauria de tenir més agilitat a l'hora d'atendre les
peticions del veïns i diu això perquè, de vegades, quan s'adopta l'acord de portar algun
tema a la Comissió, sembla que es perdi, no se sap quan es reunirà, quan decidirà. I
matisa que no ho diu en un to pejoratiu, però es que el ciutadà es tem quan té algun
problema d'aquestes característiques i reclama una solució àgil.
Des del GMCiU demanen, tenint en compte la reclamació veïnal, que la solució es doni
en un termini curt, de manera que si els veïns volen prendre alguna determinació al
respecte ho puguin fer i puguin parlar amb molta més agilitat i amb les coses clares
damunt la taula.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena de substitució i s'aprova per unanimitat dels 23
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.1.1

APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS I GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde president accidental, de 15 de març de
2005 que, transcrit, diu el següent:

" Antecedents de fet:
El Ple de la Corporació en sessió del dia 22 de febrer de 2005, va aprovar la formació i
designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment
perillosos.
La comissió redactora va aprovar el dia 14 de març de 2005 el text definitiu del
projecte d’ordenança que ha elaborat, i que consta de 50 articles, 1 disposició
transitòria, 1 de derogatòria i 2 disposicions finals.
L’avantprojecte d’ordenança s’ha sotmès a dues sessions de consulta, dins d’un
procés de participació ciutadana, amb l’assistència de veterinaris, propietaris
d’establiments de venda d’animals, protectora d’animals i plantes i associacions de
veïns i veïnes, amb al resultat que consta en l’informe emès per la tècnica de
participació ciutadana el dia 14 de març d’enguany.
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
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mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no s’ha n’hagués presentat
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió
d’estudi creada pel propi ajuntament.
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta també
a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya.
El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant l’aprovació
inicial i la informació pública de l’esmentada ordenança.
És per això que l’Alcalde-President, amb l’informe previ de la Comissió informativa de
Serveis a les Persones, proposa que el ple de la Corporació adopti els següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos, que s’adjunta a aquest
dictamen.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, el text
de l’ordenança aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal
que es puguin presentar reclamacions i suggeriments.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA
DOMÈSTICS I GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

D’ANIMALS

Títol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1.- Objecte i finalitats
1. És objecte de la present ordenança, regular la tinença, el comerç, la recollida, la
protecció i tractament d’animals de companyia i de gossos potencialment

Pàgina 21

perillosos, dintre del terme municipal de Manresa, així com les interrelacions entre
les persones i aquests.
2. Les finalitats d’aquesta Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i
benestar dels animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de
les pèrdues i els abandonaments d’animals, fomentar la participació ciutadana en
la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat
de les persones.
Article 2.- Classificació
1. Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció
de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de
càrrega i els que treballen en l'agricultura.
b) Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes
d'aquesta Ordenança, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos i
els gats.
c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals
originàries de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, incloses les que hi
hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les
costes catalanes.
d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l'Estat espanyol.
e) Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del
captiveri.
f) Animal ensalvatgit: és l'animal de companyia que perd les condicions que el
fan apte per a la convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap
persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és
propietària.
h) Animal salvatge urbà: és l'animal salvatge que viu compartint territori geogràfic
amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les
espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus
cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna
exòtica i altres que s'han de determinar per via reglamentària.
i) Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les
instal·lacions per al manteniment d'animals, els establiments de venda i cria
d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es
fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars
que es determinin per via reglamentària.
Article 3.- Exclusió
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Resten exclosos de la regulació d’aquesta Ordenança i es regularan pel que es disposa a
la Llei 22/2003 i llur desplegament reglamentari:
a) Els animals destinats al treball o a proporcionar carn, pell o algun producte útil
per a l’home; es a dir tots els animals de renda, els quals es regulen per altres
disposicions
b) Els animals d’experimentació
c) Els animals salvatges no urbans.
d) Els animals de fauna autòctona protegits
Article 4.- Animals salvatges o exòtics
La tinença d’animals salvatges o exòtics en captivitat, fora dels nuclis zoològics
degudament autoritzats o àrees destinades a aquesta finalitat haurà de ser autoritzada
expressament d’acord amb les previsions del Títol VII de la present Ordenança.
Títol II Sobre la tinença d’animals

Article 5.- Consideracions generals
1. L’Ajuntament de Manresa autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals
domèstics en els domicilis particulars, sempre que es reuneixin les condicions
higièniques adients per allotjar-los i que no provoquin cap situació de risc sanitari,
perill o molèsties als veïns, a altres persones en general, o als mateixos animals
que no siguin les derivades de la seva natura.
2. Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia són obligats a mantenir-los en
bones condicions higiènico-sanitàries, a proporcionar-los l’alimentació i les
atencions pertinents, tant per al tractament de malalties, com per les condicions
d’allotjament, i a aplicar les mesures sanitàries preventives i obligatòries que
l’autoritat competent disposi.
3. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària
de la propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a
les persones, als béns i al medi natural. Així mateix, estaran obligades a evitar-ne
la fugida, tant dels exemplars adults com de les cries.
4. La tinença d’animals no haurà de produir pertorbacions a la vida de tercers i,
específicament dels veïns i veïnes, amb crits, cants, sons o altres sorolls dels
animals domèstics, en especial des de les 22 hores de la nit a les 8 hores del matí.
Article 6.- Prohibicions pel que fa al tractament dels animals
Queda expressament prohibit:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica
que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
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b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o
del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o
per prescripció veterinària
c) Abandonar-los
d) Mantenir-los ens instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènicosanitari, de benestar i de seguretat de l’animal
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de
necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne
la capacitat reproductiva.
f) No facilitar-los l’alimentació suficient
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals
h) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades
sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les
persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin
afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i
a les condicions higiènico-sanitàries.
l) Mantenir-los en instal·lacions inadequades o lligats durant la major part del dia
o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològicament.
n) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals, sense
l’autorització administrativa prèvia per garantir que els danys siguin simulats i
els productes i els mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l’animal.
o) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
p) L’ús d’animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests els
poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen
Article 7.- Allotjament
A banda del compliment de les previsions de l’article 5 relatives a l’allotjament, en
qualsevol cas, i arreu on es disposi l’allotjament dels animals, s’haurà de complir amb els
següents requisits:
a) Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra
la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors o caneres.
Els animals d’un pes superior als 25 Kg no poden tenir com habitacle espais
inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en les caneres municipals.
b) Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació,
sense llum o en condicions climàtiques extremes
c) La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana, i s’han
de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment
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d) El nombre màxim d’animals domèstics permès per habitatge podrà ser
establert per tècnics o tècniques municipals, tenint en compte les
característiques de l’allotjament, espai disponible, condicions higiènicosanitàries, repercussions i molèsties que puguin generar als veïns i veïnes o a
l’entorn
e) Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions
de forma permanent; els animals de companyia amb edat subadulta han de
disposar d’un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de
poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie.
f) Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons.
g) La criança d’animals domèstics en domicilis particulars tant si és terrasses,
terrats o patis, està condicionada al fet que es compleixin les condicions de
manteniment higiènico-sanitàries, de benestar i de seguretat per l’animal i per
les persones. Si aquesta criança es realitza en més d’una ocasió i se’n
produeix la seva venda, serà considerada com a centre de cria i, per tant,
sotmesa als requisits d’aquests centres.
Article 8.- Alimentació
Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable neta i degudament protegida
del fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i
en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
Article 9.- Mitjans de subjecció
El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals de companyia que, per causes
justificades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps
determinat:
a) El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes
fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena
escorredora estigui justificada.
b) El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal,
no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. En
cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 metres.
c) Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de
permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc.
d) Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu
enrotllament i la immobilització de l’animal.
e) En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de
ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi
estrangulació.
Article 10.- Manteniment en vehicles
1. És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4
hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.
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2. Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal
de companyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la
ventilació.
3. És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat que
s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una
possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
Article 11.- Inspeccions i incompliment greus
Les persones que siguin propietàries o posseïdores d’animals hauran de facilitar als
tècnics o tècniques de sanitat, veterinaris, veterinàries i/o agents de l’autoritat municipal
les visites necessàries per comprovar les condicions d’allotjament, manteniment i tracte
de l’animal. En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els
articles anteriors, l’administració municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i
fins i tot ordenar el comís dels animals, amb les despeses a càrrec de la persona
propietària.
Article 12.- Actuacions respecte d’accidents provocats per animals
Les persones que siguin propietàries o posseïdores d’animals que hagin causat lesions a
persones o a altres animals i també totes aquells que siguin sospitosos de patir alguna
malaltia de transmissió, hauran de:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona
agredida o als seus representants legals i a les autoritats competents que ho
sol·licitin.
b) Comunicar-ho immediatament a les autoritats sanitàries de l’ajuntament, els
quals hauran d’exigir la presentació de la documentació sanitària i censal de
l’animal. Paral·lelament s’hauran d’adoptar, per part dels posseïdors de l’animal
agressor o malalt, les mesures adients per a l’observació veterinària obligatòria
a qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure o a les instal·lacions del
propietari sempre que així ho acordi el facultatiu responsable de l’observació.
c) Presentar a l’Àrea de Salut Municipal, o on aquesta determini, la documentació
sanitària de l’animal i el certificat veterinari de l’observació en un termini no
superior a les 48 hores posteriors a la lesió, i als catorze dies d’iniciada
l’observació veterinària.
d) Comunicar a l’Àrea de Salut Municipal o al professional veterinari encarregat
de l’observació, qualsevol incidència que s’esdevingui (mort de l’animal,
robatori, pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació veterinària.
e) Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment per al control i
possible aïllament són a càrrec seu.
Article 13.- Possibilitat de comís
1. L’Ajuntament pot comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom
els maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressió física o desnutrició,
si es troben en instal·lacions indegudes o amb una atenció veterinària deficient.
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2. L’Ajuntament pot comissar o ordenar l’aïllament dels animals de companyia en
cas d’haver-los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a les
persones amb l’objectiu de sotmetre’ls a tractament o de sacrificar-los, si es
necessari.
3. L’Ajuntament pot comissar els animals de companyia en situacions que suposin
un perill per a la salut pública o per a les persones.
4. Les persones propietàries o posseïdores d’animals hauran de facilitar als
agents de l’autoritat municipal i/o als inspectors de salut les visites domiciliàries
pertinents, sense perjudici que l’Ajuntament demani, en cas de negativa de la
persona propietària, el manament judicial corresponent.
5. Les despeses ocasionades pel comís de l’animal seran a càrrec del causant de
les circumstàncies que l’han determinat.
Títol III Presència d’animals a la via pública, als establiments públics i als
transports públics
Article 14.- Normes de conducció d’animals a la via pública
1. Els animals domèstics de companyia que circulin per les vies públiques han de ferho, en tot cas, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del
comportament de l’animal.
2.

És prohibit:
a) L’estada de gossos en les zones destinades a ús infantil de parcs o jardins per
tal d’evitar les deposicions i miccions dins d’aquests espais.
b) L’ensinistrament a la via pública de gossos per a activitats d’atac, defensa,
guarda i similars.

3. A la via i als espais públics tot incloent-hi també les parts comunes dels immobles
col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els
gossos han de complir els següents requisits:
a) Estar proveïts de la identificació amb microxip.
b) Dur el document identificatiu.
c) Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena, que no ocasioni
lesions a l’animal.
d) Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de
l’animal on hi consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor.
4. Els gossos potencialment perillosos han de complir les següents condicions
addicionals quan circulin per la via i els espais públics:
a) Les persones conductores en tot moment hauran de portar la pertinent
llicència, així com el document acreditatiu de la seva inscripció al registre
municipal de gossos potencialment perillosos.
b) Dur el morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal.
c) Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible
i de longitud inferior a 2 metres, sense que ocasioni lesions a l’animal.

Pàgina 27

d) No poden ésser conduïts per menors de divuit anys.
e) No es pot dur més d’un gos potencialment perillós per persona.
5. Els animals de perillositat raonablement previsible, ja sigui per la seva naturalesa o
característiques, estiguin o no catalogats com a potencialment perillosos, hauran
de circular amb morrió. L’ús del morrió també podrà ser ordenat per l’autoritat
municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.
6. Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de
manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el
recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més
s’hauran de complir els següents requisits:
a) S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de
l’existència d’un gos vigilant al recinte.
b) S’hauran de complir els requisits que s’especifiquen per a animals
potencialment perillosos.
c) Hauran d’estar censats.
Article 15.- Control de deposicions
1. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d’evitar en tot
moment que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels
edificis. En especial, s’han de complir les següents conductes:
a) Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics en els parcs
infantils o jardins d’ús per part dels infants.
b) Són prohibides les miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
c) S’han de recollir les deposicions immediatament i col·locar-les de manera
higiènicament acceptable dins les bosses adients als contenidors
d’escombraries o en els llocs que es destinin expressament a aquest efecte.
d) S’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
2. En el cas d’incompliment del que disposa l’apartat anterior, els agents de l’autoritat
municipal podran requerir la persona propietària o posseïdora de l’animal domèstic
perquè procedeixi a la neteja dels elements afectats.

Article 16.- Alimentació d’animals a la via pública
Queda prohibit alimentar de forma general els animals (gossos, gats, coloms...) a
la via pública, parcs, solars o altres espais similars, inclòs en zones particulars si el
fet produeix molèsties als veïns o vianants, amb excepció de les zones
autoritzades i degudament senyalitzades per l’ajuntament, en les quals, per raons
sanitàries i d’higiene s’haurà de fer seguint els criteris establerts pel municipi.
Article 17.- Accés dels animals a llocs de pública concurrència
1. Es prohibeix l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en els
següents establiments d’instal·lacions:
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a) Locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o
qualsevol tipus de manipulació d’aliments. És obligatori que els establiments
senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.
b) Piscines públiques
c) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius
2. Les anteriors prohibicions i restriccions no afecten els gossos pigall quan vagin
acompanyats de persones invidents, i gaudeixin de les condicions higièniques,
sanitàries i de seguretat que preveuen aquestes ordenances.
Article 18.- Trasllat d’animals en mitjans de transport públic
El trasllat d’animals a través dels mitjans de transport es realitzarà d’acord amb les
disposicions legals vigents. Els gossos pigall podran viatjar lliurement en els
transports públics urbans, sempre que acompleixin la seva funció i que tinguin les
condicions higiènico-sanitàries i de seguretat establertes per la normativa vigent.
Article 19.- Animals abandonats i possibilitat de recuperació
1. Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de
l’origen o de la persona propietària i no va acompanyat de cap persona. Es
considerarà perdut un animal de companyia quan dugui identificació per
localitzar el propietari i no vagi acompanyat de cap persona.
2. Els animals de companyia abandonats i els que, sense ser-ho, circulin sense la
identificació establerta legalment seran recollits pels serveis municipals i
mantinguts durant un període de 20 dies. Els animals de companyia perduts
seran recollits pels serveis municipals; la recollida serà comunicada als seus
propietaris i estaran en observació durant un període màxim de 10 dies des de
la comunicació. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària
no ha recollit l’animal, se li comunicarà un nou avís i restarà en observació
durant un màxim de 10 dies addicionals. En el cas que l’animal sigui recuperat
pel propietari, i no disposi de tots els elements d’identificació, el propietari
haurà de regularitzar-ne la situació en el termini de 10 dies a la fi dels quals
haurà de comparèixer davant aquest Ajuntament per a la seva comprovació.
3. Una vegada transcorreguts els terminis anteriors, si els animals de companyia
no han estat retirats pel seu propietari, es procedirà a promoure’n la seva
cessió, a donar-los en adopció o a qualsevol alternativa adient. Estarà prohibit
el sacrifici llevat d’aquells casos que sigui dictaminat sota criteri veterinari
atenent a conductes marcadament agressives envers les persones o altres
animals, o estats patològics que impliquin un risc de transmissió de malalties
contagioses greus o de malaltia incurable que produeixin una severa afectació
a la qualitat de vida de l’animal.
4. En qualsevol moment, la custòdia dels animals de companyia podrà ser
delegada provisionalment a altres persones físiques o jurídiques.
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5. L’Ajuntament promourà colònies de gats com alternativa al seu sacrifici.
Aquestes colònies consistiran en l’agrupació controlada de gats, degudament
esterilitzats, en espais públics.

Títol IV Identificació i registre municipal d’animals de companyia
Article 20.- Identificació dels animals
La identificació dels animals de companyia (gossos i gats) es realitzarà
obligatòriament i en el termini màxim de tres mesos des del seu naixement per un
dels sistemes següents:
a)
b)

Identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat
Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària

Article 21.- Registre censal
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades
a:
a) Censar-los a l’Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals, dins
el termini màxim de trenta dies, comptat a partir de la data de naixement o de
l’adquisició de l’animal o del canvi de residència.
b) En el registre censal hi ha de constar les dades d’identificació veterinària de
l’animal, les dades de la persona posseïdora i altres dades que s’estableixin
per via reglamentària.
c) Les persones propietàries o posseïdores de gossos i gats estan obligades a
notificar a l’ajuntament en el que estigui censat l’animal, en el termini d’un mes,
qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens, inclosa la mort de
l’animal.
d) L’Ajuntament podrà percebre per la prestació d’aquest les taxes que
s’assenyalin en l’ordenança municipal corresponent.
2. En el cas d’animals considerats potencialment perillosos, a més, hauran de
presentar tota la documentació que es conté als articles específics reguladors de la
seva tinença.
Títol V Establiments de venda d’animals i centres de cria d’animals

Article 22.- Condicions de venda
Queda totalment prohibida la venda, la cria, la custòdia i qualsevol activitat relacionada
amb animals que s’exerceixi com a activitat d’animals pròpiament dita fora dels
establiments autoritzats.
Article 23.- Establiments autoritzats
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1. Els establiments de venda d’animals han de tenir l’autorització municipal
d’obertura, estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics del Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca, i complir els requisits següents:
a. Tenir en perfectes condicions higiènico-sanitàries tan l’establiment com els
animals destinats a la venda
b. Disposar d’un llibre de registre oficial o diligenciat per l’administració
competent en que es recullin de manera actualitzada les dades relatives a
l’entrada i la sortida dels animals, a disposició de l’administració competent,
que ha d’incloure les dades relatives a l’origen, la identificació i la destinació
dels animals
c. Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni
llurs progenitors, malalties hereditàries diagnosticables
d. Disposar d’un servei veterinari propi o d’un assessorament veterinari
exterior, que ha de constar en el llibre de registre
e. Disposar d’un programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari
f. Mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los
als aparadors de les botigues. Aquests animals han d’estar allotjats,
abeurats i alimentats correctament. Els gossos i els gats han d’estar
identificats, i també els altres exemplars d’espècies la identificació de les
quals sigui obligatòria
g. Lliurar, en les vendes d’animals, un document en què s’ha de fer constar la
identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal, si escau, i el
nucli zoològic. En el cas de les vendes a particulars, s’ha de lliurar també
un document d’informació sobre les característiques de cada animal, les
seves necessitats, els consells d’educació, i les condicions de manteniment,
sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris
o de biòlegs
h. Prendre les mesures legalment establertes per a l’eliminació sanitària de
cadàvers i deixalles
2. Tots els requisits i condicions anteriors hauran de complir-los també els centres de
guarda, recollida i cria.
Article 24.- Circs i exposicions ambulants
Els circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars, hauran d’obtenir la
llicència municipal corresponent per instal·lar-se dins el municipi
Article 25.- Certàmens d’animals
Els certàmens d’animals que puguin celebrar-se a Manresa (mercats, exhibicions,
exposicions, mostres, concursos o subhastes), siguin itinerants o no, hauran de sol·licitar
l’informe favorable de l’Ajuntament, com a mínim en els 10 dies anteriors a la presentació
de la sol·licitud d’autorització a l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud de l’informe anirà
acompanyada de la documentació següent:
a) Identificació del certamen
b) Descripció del lloc on es vol celebrar
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c) Dies i hores de celebració del certamen
d) Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, que concorreran al
certamen
e) Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la celebració del
certamen, signat pel veterinari responsable
f) Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l’organització
del certamen , a efectes de comunicació urgent
g) Normes de participació i memòria justificativa dels mitjans de neteja i
desinfecció de les instal·lacions o espais que s’utilitzin, zona d’aïllament
sanitari dels animals, revisió veterinària dels animals prèvia al certamen,
manteniment de les condicions higiènico-sanitàries dels animals i de les
instal·lacions, característiques de gàbies i/o tancats per allotjar els animals,
sistema de recollida i eliminació de femtes i residus, acreditació de la
procedència dels animals, i tot allò que sigui de rellevància o interès per
l’emissió de l’informe

Títol VI Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
Article 26.- Definició
1. Als efectes d’aquesta ordenança, i d’acord amb la legislació vigent, tenen la
consideració de gossos potencialment perillosos els que s’ajustin a les
característiques o races que es determinin a la legislació sectorial estatal i
autonòmica aplicable i, en tot cas, aquells que presentin una o més d’una de les
circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c) Gossos que pertanyin a una de les races següents o a llurs encreuaments:
-

Pit bull terrier
Staffordshire bullterrier
Terrier de Stafforshire americà
Rottweiler
Dog argentí
Fila brasiler
Tosa inu/japonès
Akita inu
Bullmastiff
Doberman
Dog de Bordeus
Mastí napolità
De presa canari

d) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria
de les següents:
-

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració
atlètica, agilitat, vigor i resistència
Marcat caràcter i gran valor
Pèl curt
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-

-

Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçaria a la
creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg
Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes
musculosos i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i
profunda
Coll ample, musculós i curt
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom
musculat i curt
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats
posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un
angle moderat.

2. Correspon als Ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos que
manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a
persones o altres animals. La potencial perillositat s’haurà de determinar en atenció a
criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ
d’un/una veterinari/ria habilitat/ada per aquesta tasca.
3. Una vegada dictaminada la resolució que determina la potencial perillositat de
l’animal, el titular disposarà del termini d’un mes, a comptar a partir de la notificació,
per sol·licitar la llicència administrativa.
4. A aquests efectes, les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin
causat lesions a persones o altres animals estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida,
als propietaris de l’animal agredit i als agents de l’autoritat que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària de l’animal, en un
termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats sanitàries
municipals, i posar-se a la seva disposició.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent
certificat veterinari amb les especificacions de l’apartat següent a les autoritats
sanitàries municipals en el termini de 14 dies d’haver iniciat l’observació
veterinària. Quan les circumstàncies ho considerin necessari, podrà obligar a
recloure l’animal agressor en un centre autoritzat per sotmetre’l a observació
veterinària tot essent les despeses ocasionades a càrrec de la persona
propietària o posseïdora.
Aquestes obligacions les hauran de complir tots els propietaris de qualsevol espècie
d’animal que hagin produït un atac a altres persones o altres animals, encara que en
moment d’aquesta incidència no tinguin la consideració de potencialment perillosos.
5. També els veterinaris clínics de la ciutat tenen l’obligació de notificar a l’administració
municipal els casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions
entre gossos i especificarà la potencial perillositat dels gossos als efectes de
considerar-los potencialment perillosos.
6. No tindran la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que
pertanyen a les Forces Armades, forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos
de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat
amb autorització oficial.
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Article 27.- Llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos
1. Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de
ser obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar la llicència preceptiva a
l’Ajuntament.
2. Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillós es requeriran els següents requisits:
a) Ser major d’edat
b) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions tortures, contra la
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada
per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La
persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat
emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de
les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts
Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals
potencialment perillosos; i no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o
molt greus que hagin comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i
següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. La persona
sol·licitant de la llicència haurà d’acreditar-ho mitjançant certificació negativa
expedida pel registre corresponent.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’aquest tipus
d’animals, acreditat d’acord amb el que preveuen els articles 4 i següents del
RD 287/2002, de 22 de març i l’article 3 apartat 3.2 del Decret 170/2002, d’11
de juny, de la Generalitat de Catalunya.
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a la que estableixi en cada
moment la normativa sectorial reguladora de la tinença de gossos
potencialment perillosos i, en tot cas mai inferior a cent cinquanta mil dos-cents
cinquanta-tres euros (150.253,00€). Anualment s’haurà de presentar al
departament municipal responsable del cens de gossos potencialment
perillosos còpia de la pòlissa en la quan hauran de constar les dades de
l’animal.
f) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip, i la
cartilla sanitària de l’animal.
g) La llicència atorgada tindrà un període de validesa de cinc anys podent-se
renovar, a petició de llur titular, per períodes successius d’igual termini. No
obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular
deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.
Article 28.- Identificació i cens
1. Tots els gossos considerats potencialment perillosos hauran d’estar identificats
mitjançant el sistema de microxip
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2. Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos els
hauran d’inscriure en el registre censal de l’Ajuntament de residència habitual
de l’animal en el termini de 15 dies des de l’obtenció de la llicència.
3. Els propietaris o posseïdors hauran de notificar el registre censal municipal, en
el termini de 15 dies, els incidents produïts al llarg de la seva vida coneguts per
les autoritats administratives o judicials, la baixa per mort certificada per
veterinari o autoritat competent, la venda, la cessió, el trasllat permanent o
temporal per un període superior a tres mesos a un altre municipi, el canvi de
codi d’identificació, així com qualsevol altra modificació de els dades que figurin
al registre. La sostracció o la pèrdua s’haurà de notificar a l’esmentat registre
en el termini màxim de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets.
4. La inscripció al Registre municipal es completarà amb el lliurament al propietari
o posseïdor d’un document identificatiu que acreditarà les dades de l’animal i
de la persona propietària o posseïdora, la llicència municipal i la inscripció
registral.
Article 29.- Mesures de seguretat
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, i als llocs i als
espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos:
a) Hauran de ser conduïts per persones majors d’edat i en tot moment hauran de
portar la pertinent llicència així com el document acreditatiu de la seva
inscripció al registre municipal de gossos potencialment perillosos.
b) Hauran d’anar proveïts de cadena i corretja no extensible de menys de 2
metres, així com un morrió homologat i adequat a la seva raça. En cap cas es
podran portar més d’un animal per persona.
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir
les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys
a tercers:

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la
resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un
gos d’aquest tipus.
d) En tot cas, les instal·lacions han de garantir la impossibilitat de fuita d’aquests
animals i la protecció de les persones i altres animals que accedeixin o
s’apropin a aquests llocs.

Article 30.- Control dels centres de cria
1. Només s’autoritza la cria de gossos inclosos en l’article 26 en els centres de cria
autoritzats i inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Catalunya.
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2. Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els tests de
comportament que garanteixin l’absència de comportaments agressius anòmals.

Article 31.- Regulació de l’ensinistrament
1. L’ensinistrament d’atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de
vigilància i guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.
2. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ésser
realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per
professionals que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la
titulació reconeguda oficialment.
Article 32.- Aplicació d’altres mesures
1. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els animals objecte de
protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les
disposicions d’aquesta Ordenança. Aquest comís té el caràcter de preventiu fins a
la resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de
determinar la destinació final que s’ha de donar als animals comissats.
Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l’apartat 1 i les actuacions
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció.
2. En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius
patològics no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques
existents, es pot considerar sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents
en l’esterilització o sacrifici de l’animal.
Article 33.- Protocols d’actuació
1. Per a la implementació de les obligacions que es deriven de les previsions
d’aquesta ordenança, específicament en matèria de salut pública, protecció
d’animals i tinença de gossos potencialment perillosos, es podran aprovar
protocols d’actuació amb els sectors professionals afectats, veïns i altres que
tinguin incidència directa o indirecta amb les determinacions contingudes a la
present ordenança.
2. En cap cas aquests protocols podran contravenir les presents disposicions ni
minorar-ne o ampliar-ne el seu contingut.

Títol VII Animals Salvatges o exòtics en captivitat
Article 34.- Animals salvatges o exòtics en captivitat
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1. La tinença d’animals salvatges o exòtics requerirà de l’acompliment de les
màximes condicions de seguretat i higiene i la total absència de perills i molèsties, i
el compliment de la normativa vigent.
2. La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la
tinença dels quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar
danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o
al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les
mesures de seguretat necessàries.
3. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de
tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Article 35 Inscripció i cens dels animals salvatges en captivitat
Els animals salvatges en captivitat s’hauran d’inscriure en un Registre censal municipal
d’animals salvatges en captivitat. A aquest efecte l’Ajuntament haurà de crear aquest
registre on haurà de constar, com a mínim, les dades del propietari o posseïdor relatives
al nom i cognoms, domicili, telèfon DNI i les dades de l’animal relatives a l’espècie, la
raça i l’edat i el sexe si és fàcilment determinable, i el domicili habitual de l’animal.
Títol VIII Règim sancionador de la protecció, la tinença i la venda dels animals
Capítol 1 Inspecció control i revisió
Article 36.- Inspecció, control i revisió
1. Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l’acció
inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en qualsevol moment,
sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de
les autoritzacions i de les llicències municipals.
2. L’actuació inspectora, el control i la revisió es regirà pel que disposa la normativa
aplicable i, en especial, per les Ordenances reguladores de les llicències
d’activitats i la present ordenança en relació a les activitats sotmeses a les
mateixes.
3. La llicència d’activitat per si sola no habilita per a iniciar l’activitat sinó que serà
requisit necessari la inscripció en el Registre de Nuclis zoològics. A aquest efecte
podran realitzar-se els controls necessaris per comprovar l’efectiva inscripció en el
Registre de Nuclis Zoològics
4. El Control periòdic de la tinença d’animals salvatges en captivitat que requereixen
del a inscripció prevista a l’article 35 es realitzarà anualment mitjançant la
presentació d’una certificació tècnica, redactada i signada per un veterinari, relativa
al compliment de les condicions higiènico-sanitàries, de seguretat i benestar de
l’animal.

Capítol 2 Règim Sancionador
Secció 1a. Disposicions generals
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Article 37.- Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades en
aquesta ordenança. També tenen la consideració d’infraccions administratives
totes aquelles vulneracions de les disposicions en matèria de protecció i tinença
d’animals, disciplina de mercat, legislació ambiental, jocs i espectacles i qualsevol
altre que pugui ser d’aplicació, sens perjudici de les especificacions que sobre les
mateixes pugui contemplar aquesta ordenança.
2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la
normativa esmentada en l’apartat anterior d’aquest article, sens perjudici de les
especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions d’aquesta
ordenança per a una més correcta identificació de les infraccions i una més precisa
determinació de les sancions.
Secció 2a. Protecció dels animals

Article 38.- Infraccions
1.

2.

D’acord amb la llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals,
constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció d’animals les
tipificades en aquesta Llei, i en particular les especificades en els apartats
següents.
Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.
b) Sacrificar gats i gossos fora dels casos previstos expressament en aquesta
ordenança.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus.
d) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització
corresponent del Departament de Medi Ambient.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de
manera que pugui comportar una alteració ecològica greu.
f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per
aquesta Llei.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en
aquest tipus d'actes.
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari i de benestar, si els
perjudicis als animals són molt greus.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la
fauna autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill
d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en
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l'annex de la llei 22/2003, amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de
cries d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
3.

Són infraccions greus
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar i de
seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.
b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris.
c) Incomplir les condicions i requisits dels nuclis zoològics establerts a la Llei
22/2003.
d) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat.
e) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat
declarats nuclis zoològics.
f) Anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris.
g) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s'estableixi o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llurs
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi
ambient.
h) Fer tir al colom.
i) Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les
malalties a què es refereix l'article 24.1.c de la llei 22/2003.
j) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
k) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències
greus per a la salut.
l) Fer matances públiques d'animals.
m) Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals.
n) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
o) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
p) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars
d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per
tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en
l'annex amb la categoria C de la llei 22/2003, i també de parts, d'ous, de cries o
de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
r) La manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
s) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d'instal·lacions que allotgin animals.
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
u) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap
risc per a l'animal.
v) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça
està prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel
Departament de Medi Ambient.
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w) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.5 de la llei 22/2003 per tal
de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada
llur participació en aquestes.
x) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals
que no estan identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició.
y) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
4.

Són infraccions lleus
a) Tenir en possessió un gos o un gat no inscrits en el registre censal o tenir
altres animals que s'han de registrar obligatòriament.
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o
tractar obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l'article 8 de la
llei 22/2003, de 4 de juliol.
f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin
d'identificar d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per
aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta
identificació.
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense
l'autorització administrativa prèvia.
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions
d'animals vertebrats.
j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis
Zoològics.
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració
competent establert per als nuclis zoològics.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
m) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en
l'annex amb la categoria D de la llei 22/2003, i també de parts, d'ous, de cries o
de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
n) Practicar la caça i la captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm, fora dels
supòsits de l'article 9.2 de la llei 22/2003.
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur
benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d'animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t)

No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut,
si això no els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.
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v) Qualsevol altra infracció de les disposicions de la llei 22/2003 o de la normativa
que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
Article 39.- Sancions
1.

D’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, les
infraccions en matèria de protecció dels animals se sancionaran amb multes de les
quanties següents:
a) Les infraccions molt greus, de 2001,00 € fins a 20.000,00 €.
b) Les infraccions greus, de 401,00 € fins a 2000,00 €.
c) Les infraccions lleus, de 100,00 € fins a 400,00 €.

2.

En la imposició de multes, a banda dels elements de graduació que
s’estableixen amb caràcter general en aquest ordenança, seran d’aplicació els
continguts a l’article 32.2 de llei 22/2003, de protecció dels animals.

3.

La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la
infracció, sens perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a
criteri de l'autoritat actuant en el moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la
denúncia.

Secció 3a. Gossos potencialment perillosos
Article 40.- Infraccions
1.

2.

D’acord amb les lleis 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, constitueixen
infraccions administratives en matèria d’animals potencialment perillosos les
tipificades en aquestes lleis i, en particular, les especificades en els següents
apartats:
Són infraccions molt greus
a) Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de baralles de gossos.
c) Abandonar una animal potencialment perillós la qual cosa succeeix quan
l’animal no va acompanyat de cap persona amb independència de que dugui o
no la identificació.
d) Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència
e) Vendre o transmetre animals potencialment perillosos a qui no tingui llicència

3.

Són infraccions greus
a) No acomplir les mesures es seguretat establertes per a les instal·lacions que
acullin gossos potencialment perillosos.
b) No contractar una assegurança de responsabilitat civil.
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c) Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional de caràcter
oficial.
d) No dur a terme els test de comportament dels gossos progenitors en els
centres de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques i en les parts
comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
f) Adquisició d’un gos potencialment perillós per part de menors d’edat o
persones privades per a la seva tinença per via judicial o governativa.
g) Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
h) Incomplir l’obligació d’identificar a l’animal.
i) El transport d’animals potencialment perillosos incomplint els requisits
normatius de seguretat.
j) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació
requerida per les autoritats competents pels seus agents així com també el
subministrament d’informació inexacta o falsa.
4.

Són infraccions lleus
a) No inscriure el gos en el Registre específic
b) No senyalitzar les instal·lacions que acullin a gossos potencialment perillosos.
c) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que
la persona que els condueixi i controli dugui el document identificatiu, o bé, la
llicència municipal i la certificació acreditativa de la inscripció registral.
d) Tenir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais
públics
e) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una
corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres o la no utilització
d’un morrió homologat.
f) No comunicar al registre municipal la venta, traspàs, donació, furt o mort o
pèrdua de l’animal
g) Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos
previstos en aquesta ordenança.

Article 41.- Sancions.
1.

2.

D’acord amb les lleis 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, les infraccions en
matèria d’animals potencialment perillosos es sancionaran amb multes de les
quantitats següents;
Infraccions molt greus.
a) Les infraccions molt greus tipificades en els apartats a) i b) de l’article 40.2
entre 1.502,53€ a 30.050,61€.
b) Les infraccions molt greus tipificades en els apartats c) a e) de l’article 40.2
entre 2.404,06€ a 15.025,30€

3.

Infraccions greus.
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a) Les infraccions greus tipificades en els apartats a) a f) de l’article 40.3 entre
150,25€ a 1.502,53€
b) Les infraccions greus tipificades en els apartats g) a j) de l’article 40.3 entre
300,52 a 2.404,05€
4.

Infraccions lleus
a) Les infraccions lleus tipificades en els apartats a) i b) de l’article 40.4 entre
60,10€ a 150,25€
b) Les infraccions lleus tipificades en els apartats c) a g) de l’article 40.4 entre
150,25€ a 300,51€

5. Les infraccions administratives greus i molt greus en matèria d’animals
potencialment perillosos tipificades als apartats g) a j) de l’article 40.2 i c) a d) de
l’article 40.3 podran portar aparellades com a sancions accessòries, la confiscació,
el comís, l’esterilització o el sacrifici dels animals potencialment perillosos, la
clausura de l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la
tinença de gossos perillosos o del certificat de capacitació de l’ensinistrador. La
imposició de la resta de sancions pot comportar el comís de l’animal objecte
d’infracció.
6. La competència per imposar aquestes sancions correspon als alcaldes, per a la
comissió de les infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió
d’infraccions de caràcter greu i molt greu, d’acord amb els articles 13 de la llei
10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i 7 de la llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
7. Per a la graduació de la sanció, a banda dels elements de graduació que
s’estableixen amb caràcter general en aquesta ordenança, s’han de tenir en
compte els següents criteris:
a) La trascendència social i el perjudici causat per la infracció.
b) L’ànim de lucre il·lícit i el benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions
Secció 4a. Sanitat
Article 42.- Infraccions
1. D’acord amb la llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, constitueixen
infraccions administratives en matèria de sanitat les tipificades en aquesta llei i, en
particular, les especificades en els següents apartats:
2. Són infraccions greus:
a) La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments llevat dels gossos
pigall i dels de seguretat.
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3.

Són infraccions lleus:
a) La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels
de seguretat.
b) Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan
estigui prohibit per aquesta ordenança.
c) Incomplir les obligacions de les persones propietàries o posseïdores d’animals
domèstics quan hagin causat lesions a persones o altres animals.
d) No notificar els veterinaris clínics de la ciutat a l’ administració municipal els
casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre
gossos.

Article 43.- Sancions
1. D’acord amb la Llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, les
infraccions en matèria de sanitat es sancionaran amb multes de les quanties
següents:
a) Les infraccions greus, entre 3.005,07 i 15.025,30 €.
b) Les infraccions lleus, fins a 3.005,06 €.
2.

La competència per imposar aquestes sancions correspon a l’Alcalde, sens
perjudici de les delegacions que pugui formular.

Secció 5a. Infraccions i sancions d’ordenança
Article 44 Infraccions
1. D’acord amb la present Ordenança, són infraccions en matèria de protecció,
tinença i venda d’animals les que es tipifiquen en els següents apartats:
2.

Són infraccions molt greus:
a) Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions i les seves
miccions en els parcs i jardins d’ús per als infants.
b) Tenir animals salvatges en captivitat sense sotmetre’s a la comunicació prèvia
o al control periòdic.
c) Oferir o vendre els animals fora dels establiments de venda d’animals llevat de
les transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals
de companyia, no tinguin afany de lucre i garanteixin el benestar de l’animal.
d) Oferir o vendre els animals de criança en domicilis particulars fora dels
establiments de venda d’animals.

3.

Són infraccions greus:
a) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions en les façanes
dels edificis i en el mobiliari urbà.
b) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les
vies i als espais públics o no procedir a la neteja dels elements afectats per les
deposicions.
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c) Ensinistrar a la via pública animals de companyia per activitats d’atac, defensa,
guarda i similars.
d) Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via pública.
e) No comunicar a l’Ajuntament la desaparició d’un animal de companyia amb la
documentació identificativa pertinent a l’efecte d’afavorir la seva recuperació.
f) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de
seguretat.
g) Tenir animals de companyia a la via i als espais públics sense estar lligats per
mitjà d’un collar i una corretja o cadena.
4.

Són infraccions lleus:
a) Incomplir les condicions de la tinença de gossos a la via i als espais públics.
b) Donar menjar als animals contravenint allò que disposa l’article 15 d’aquesta
ordenança.
c) Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls dels animals
domèstics.
d) Tindran la consideració d’infraccions administratives de caràcter lleu,
l’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a la present
ordenança, no tipificades expressament en aquest títol VIII.

Article 45.- Sancions
1. Les infraccions en matèria de protecció, tinença i venda d’animals tipificades en
aquesta Ordenança se sancionaran per l’Ajuntament amb multes de les següents
quanties:
a) Les infraccions molt greus, entre 451,00 i 900,00 €.
b) Les infraccions greus, entre 226,00 i 450,00 €.
c) Les infraccions lleus, fins a 225,00 €.
2.

La competència per imposar aquestes sancions correspon a l’Alcalde, sens
perjudici de les delegacions que pugui formular.

3. L’import de la sanció es reduirà en un 30% si es realitza el pagament abans que es
dicti la resolució sancionadora.

Secció 6a. Disposicions comunes
Article 46.- Graduació de les sancions
1. A banda de les graduacions específiques que es puguin preveure en aquesta
ordenança, les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de
graduació:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
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d) La reincidència, entenent-se aquesta quan s’ha comès en el termini d’un any
més d’una infracció d’aquesta ordenança i ha estat declarat per resolució
ferma.
e) La reiteració, entenent-se quan el procediment sancionador s’ha incoat per
més d’un acte o omissió tipificats com infraccions per aquesta ordenança, quan
s’estan instruint altres procediments sancionadors o quan el responsable ja ha
estat sancionat per infraccions d’aquesta ordenança.
f) La capacitat econòmica de l’infractor.
2. En la fixació de la sanció de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la
comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per l’infractor que el
compliment de les normes infringides.
Article 47.- Responsabilitat de les infraccions
En el cas que no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents
persones que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà
solidària.
Article 48.- Acumulació de sancions
Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les qual hi hagi
relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
Article 49.- Destinació de les multes imposades
L’import dels ingressos de l’Ajuntament en virtut de les sancions imposades es
destinarà a les finalitats de la present Ordenança.
Article 50.- Procediment sancionador
1. Per tot allò no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà
d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sens perjudici d’allò que es
pugui establir a les normatives sectorials aplicables en matèria de prescripció
de les infraccions i sancions.
2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per
l’Administració de l’ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la
multa o pel seu caràcter, no siguin de competència municipal, l’alcalde elevarà
expedient a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que sigui competent per
imposar la sanció que es proposa, d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
3. L’alcalde podrà delegar les seves competències d’acord amb la legislació sobre
règim local vigent.
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Disposició transitòria
Les persones propietàries o posseïdores d’animals abans de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança i que requereixin d’inscripció a algun dels censos previstos,
hauran de procedir al seu compliment en el termini de 3 mesos des de la seva entrada
en vigor.
Disposició derogatòria
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança reguladora de la tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos queda derogat el següent:
-

Títol IV de l’Ordenança municipal sobre la Convivència ciutadana, aprovada
definitivament pel Ple el dia 16 de juliol de 1990.
Se suprimeix el redactat “tant per no voler vacunar-lo contra la ràbia com per
voluntat de l’amo” de l’article 35 de l’Ordenança municipal reguladora dels Serveis
veterinaris, aprovada pel Ple el dia 14 d’abril de 1983.

Disposicions finals

Primera.- Protocols d’actuació
Es podran aprovar per Resolució d’Alcaldia els protocols d’actuació previstos a l’article
33 i que s’hauran d’elaborar amb els sectors professionals afectats, veïns i veïnes, i
altres que tinguin incidència directa o indirecta amb les determinacions contingudes en
aquesta ordenança.
Segona.- Entrada en vigor
Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat completament el seu text al
Butlletí Oficial de la Província i hagi passat el termini previst a l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i continuarà en vigor
mentre no s’acordi la derogació o modificació.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que amb aquesta ordenança no només es vol regular el
que afecta a la tinença d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos, sinó que
també s'hi reflecteix l'acord adoptat en el ple del mes d'octubre, que tractava de revisar
el que feia referència al control i les sancions respecte a les deposicions a la via
pública.
L'equip de govern ha cregut convenient no només atendre aquell acord, sinó aprofitar
que ja hi havia uns treballs que s'estaven efectuant per part de la comissió que tenia
com a finalitat la revisió d'aquesta ordenança i crear-ne una en la que a més a més es
fes refosa d'aquells àmbits de l'ordenança de convivència ciutadana en què es tracta
sobre la tinença d'animals i gossos potencialment perillosos.
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En definitiva, amb aquesta ordenança es pretén incrementar el nivell de protecció i
benestar dels animals, garantir la tinença responsable, la màxima reducció
d'abandonaments d'animals , preservar la salut pública, la tranquil·litat i la seguretat de
les persones, ja que a ningú se li escapa que és un tema d'enorme preocupació i que
crea conflictes ciutadans a diari, entre aquelles persones que són propietaris de
gossos i que compleixen de forma adequada la seva tinença responsable, d'aquells
que no ho fan, i les molèsties que ocasionen a la resta de veïns. Per tant, aquesta
ordenança no és una ordenança que perseguirà els propietaris dels gossos, sinó que
precisament defensarà els que són bons propietaris d'animals domèstics, i per tant
fomentarà la tinença responsable.
Amb l'ordenança s'ha pretès regular tant els temes que més preocupen, els més
evidents, com també regular, d'acord amb la Llei de protecció d'animals de la pròpia
Generalitat, els establiments de venda d'animals, animals salvatges i exòtics, que de
mica en mica va sent un problema. És a dir, tot el que fa referència a la tinença
d'animals domèstics, la seva convivència dins l'espai públic, i sobretot el control de
totes aquelles conductes que poden ser nocives bé per la salut, bé per la convivència
ciutadana.
Aquesta ordenança ha estat sotmesa a un procés de participació, mitjançant tres
reunions en les quals es va convocar a la federació de veïns, als propietaris de
botigues de venda d'animals, als veterinaris de la ciutat i a la protectora d'animals.
Aquesta ordenança, per tant, regula, totes les qüestions que afecten a la protecció
d'animals, és a dir, protecció pel que fa al tractament dels animals, el seu allotjament,
la seva alimentació; un segon punt fa referència a la presència d'animals a la via
pública, als establiments públics i als transports públics, per tant, normes de conducció
dels animals, control de les deposicions, alimentació d'animals a la via pública, accés
dels animals a llocs de pública concurrència, etc. Un tercer punt tracta sobre la
identificació i registre municipal d'animals de companyia, és a dir, totes les qüestions
del registre censal, establiments de venda, tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. Finalment, s'explica en el títol VIII el règim sancionador
sobre aspectes tals com protecció d'animals, tinença i venda, aspectes sanitaris i
gossos potencialment perillosos. Cadascun d'aquests tres apartats té un règim
sancionador, és a dir, es tipifiquen les infraccions en molt greus, greus i lleus, i es
proposen les sancions corresponents a cadascuna d'aquestes infraccions. En
referència a aquest apartat, la comissió va creure oportú adequar les sancions a la
normativa autonòmica, la qual ofereix un marge de mínims i màxims. Les sancions
s'han adequat de forma que no són excessivament rigoroses, en quant a les quanties
econòmiques, però per altra banda deixen de ser simbòliques per a convertir-se en un
instrument dissuassori. I la intenció de l'equip de govern un cop aprovada és de fer-la
complir, i en aquest sentit donarà les instruccions corresponents als agents de la
policia local perquè extremin l'observança d'aquesta ordenança, sense demèrit
d'aquelles infraccions que els propis veïns puguin efectuar.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que és important tenir clar que amb aquesta
ordenança no es vol perseguir ningú, sinó defensar aquells ciutadans que compleixen
la normativa adequadament, per la qual cosa és important que es pugui dur a terme la
seva posada en funcionament. I en aquest acte s'ha de tenir en compte que es
necessiten aquells elements d'infraestructura necessaris i espais adients per tal que
els gossos puguin dur a terme les seves necessitats a l'hora de passejar.
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L'emplaçament de més pipicans en seria una concreció. Per tant, tot i que
satisfactòria la col.laboració de la societat civil per complir les disposicions
l'ordenança, seria necessària una implicació més gran per part de l'autoritat. Així
podria haver creat figures noves, com "l'agent cívic", la qual l'equip de govern no
veure oportú crear la legislatura passada.

és
de
es
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El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU està molt satisfet amb aquesta ordenança
ja que respon a algunes de les inquietuds que aquest grup ha expressat durant el
transcurs de la legislatura amb alguna proposta que ha presentat i, a més a més,
recull la sensibilitat que en general es té, tant per les qüestions cíviques com per les
qüestions relacionades amb la protecció dels mateixos animals, punt aquest sobre el
qual molts ciutadans estan preocupats i sovint hi ha col.lectius que reclamen protecció
per als animals.
També cal ressaltar el criteri que s'ha aplicat en la tipificació de les sancions, basat en
la moderació però a la vegada en la contundència. Moderació en el sentit que una
sanció no pugui semblar per excessiva, injusta; però també contundència. I
segurament en aquest punt sorgiran els problemes de l'aplicació de la norma, ja que
amb freqüència no es pot atrapar a l'infractor. I en aquest punt feria falta la
col.laboració ciutadana en el supòsit d'observar que hi ha ciutadans que incompleixen
reiterativament l'ordenança.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.1.2

APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2005, DINS
EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde president accidental, de 15 de març de
2005 que, transcrit, diu el següent:

" Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal
d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de
crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2004, a recursos generats per majors
ingressos del Pressupost Municipal, i a baixes de crèdits de despeses d’altres
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partides del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense
pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2006.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2005 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 6/2005
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el
termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.
ANNEXOS

SERVEIS FINANCERS
PRESSUPOST 2005
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2005
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de
l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número
06/2005 queda resumit per capítols de la forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

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

Capítol 1.- Despeses de
22.710.000,00

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

3.760.000,00

béns corrents i serveis ……….

17.909.006,48

Capítol 3.- Despeses fi34.505.299,00

Capítol 4.- Transferències ...............…..……………..

24.046.018,00

Capítol 2.- Despeses en

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

personal ..............…………….

nanceres ...........……………...

1.621.891,00

Capítol 4.- Transferèn17.623.199,80

cies ..................………………

5.313.106,00

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

557.500,00
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Capítol 6.- Alienació

Capítol 6.- Inversions

d'Inversions reals .…….…….…

2.067.200,00

Capítol 7.- Transferèn-

reals .................………………

50.355.318,26

Capítol 7.- Transferèn-

cies de capital ……..……........

4.617.748,00

Capítol 8.- Actius

cies de capital .......…………..

4.098.039,72

Capítol 8.- Actius

financers ...…………...............

8.616.030,89

Capítol 9.- Passius

financers .............…………….

6.172,00

Capítol 9.- Passius

financers .........……..…….......

13.790.369,57

financers .............…………….

4.897.795,80

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

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

108.247.347,26

T O T A L ........……………

108.247.347,26

PRESSUPOST 2005
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2005

ESTAT DE DESPESES
-----------------------------------CREDITS EXTRAORDINARIS
-----------------------------------------------

PARTIDA
622.4.226

DENOMINACIÓ
Mercat Puigmercadal.- Despeses diverses.

CRÈDIT
INICIAL
0,00

AUGMENT

CRÈDIT DEF.

60.802,48

EXPLICACIÓ

60.802,48 Crèdit extraodinari.

60.802,48

PRESSUPOST 2005
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2005
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA
111.0.489.09
541.1.226
463.2.489
121.0.220.02
011.3.913

DENOMINACIÓ
Quota xarxa Eurotowns
Tecnologies i societat informació.-Despeses
diverses.
Cooperació
Tercer
Món.Altres
transferències
Administració Gral.- Material informàtic no
inventariab.
Préstec altres instituc.- Amortitzac.prestecs
mig/llarg

CRÈD.ACTUAL

AUGMENT

3.000,00
110.600,00

BAIXA

CRÈD.DEFINITIU

3.000,00

CAUSES

0,00 Consignació sobrant.

3.000,00

113.600,00 Consignació insuficient.

120.700,00

6.500,00

121.000,00

100.000,00

127.200,00 Consignació insuficient.
Adquisició
programa
221.000,00 comptabilitat.

4.625.073,00

256.893,80
366.393,80

##########

Consignació insuficient.

3.000,00

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2005

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

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

PREV.INICIAL

AUGMENT

DISMINUCIÓ

PREV.DEFI
NITIVA
EXPLICACIÓ
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870.01

Romanent Tresoreria.- Aplicació finançament suplements crèdit

0,00

106.500,00

106.500,00

870.00

Romanent Tresoreria.- Aplicació finançament crèdits extraordinaris

0,00

60.802,48

60.802,48

462.16

Subvenció tipus interès préstec

0,00

256.893,80

256.893,80

424.196,28

El senyor Camprubí i Duocastella justifica l'expedient en qüestió: en primer lloc perquè
hi ha uns majors ingressos per valor de 256.893 €, que corresponen a una subvenció
dels interessos del préstec que es va constituir amb la Diputació de Barcelona en
l'anterior ple. En segon lloc, s'ha de suplementar amb 100.000€ en concepte d'adquisició
de nous aplicatius informàtics per tal de portar a terme el nou pla comptable, el qual
exigeix a totes les administracions locals que estigui en funcionament a partir de l'1 de
gener del 2006. En tercer lloc, fer un suplement per import de 60.802 € en la partida
concreta del mercat fruit de la indemnització del lucre cessant que tenia Parkingbages per
la gestió de l'aparcament de la plaça Mil Centenari. En quart lloc, fer un suplement per
6.500€ fruit d'un acord d'aquest ple del mes de gener, en concepte de solidaritat amb el
sud-est asiàtic. Finalment, un canvi de partida per valor de 3.000 € pel projecte CAPTUR
que passa d'una 489 a una 226 ja que la naturalesa de la despesa així ho exigeix.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC i 2
GMICV-EA ) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i el debat conjunt dels dictàmens compresos en els punts
3.1.3 i 3.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
3.1.3

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA I EL CLUB MANRESA FUTBOL SALA PER A LA PROMOCIÓ
EXTERIOR DE LA CIUTAT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 4 de març de 2005, que, transcrit,
diu el següent:
"Atès que el Club Manresa Futbol Sala és una entitat esportiva sense ànim de lucre, el
primer equip de la qual participa en la primera divisió espanyola de futbol sala.
Atès que l’existència d’un equip que porta el nom de la ciutat competint a la segona
màxima categoria espanyola constitueix un important mitjà de promoció exterior de la
nostra ciutat, generador de sinèrgies positives en els diferents àmbits de l’activitat
econòmica de la ciutat.
Atès que es voluntat de l’AJUNTAMENT DE MANRESA i del CLUB MANRESA
FUTBOL SALA desenvolupar accions concertades de promoció exterior de la ciutat de
Manresa, utilitzant, entre altres instruments, les possibilitats de promoció i difusió
mediàtica que ofereix el fet de tenir un equip que porta el nom de la ciutat a les
competicions oficials de futbol sala.
L’Alcalde-President proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Club
Manresa Futbol Sala, per a la promoció exterior de la ciutat de Manresa.
Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i
representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest
acord" .
ANNEX
Primer.- Objecte.
El present conveni té per objecte establir i regular les relacions de col·laboració entre
l’Ajuntament de Manresa i el Club Manresa Futbol Sala per a la realització de diverses
activitats que contribueixin a la promoció exterior de la ciutat, mitjançant la utilització i
explotació publicitària de les activitats esportives dels equips de futbol sala de l’entitat
esportiva.
Segon.- Vigència.
La vigència del present conveni serà per les temporades 2004-2005 i 2005-2006,
corresponent al període comprès entre els dies 1 de juliol de 2004 i 30 de juny de
2006.
Tercer.- Naturalesa.
El present Conveni té caràcter administratiu i es regirà per les presents clàusules i, en
tot allò que no prevegin les mateixes, per les normes de Dret Administratiu que
resultin d’aplicació.
Quart.- Àmbit de la col·laboració.
CLUB MANRESA FUTBOL SALA autoritza a l’AJUNTAMENT DE MANRESA a
utilitzar l’activitat esportiva que desenvolupa l’entitat, per a realitzar activitats de
promoció exterior de la ciutat, de caràcter institucional, general o sectorial (comercial,
turística, cultural, entre altres àmbits).
Les actuacions de promoció podran consistir en qualsevol de
següents, a favor de l’AJUNTAMENT DE MANRESA :

les prestacions

a) Disponibilitat en tots els partits que disputin els diferents equips del Club al Pavelló
municipal on tingui lloc l’activitat, d’espais de publicitat estàtica en lloc preferent,
amb els logotips, missatges i imatge gràfica que l’AJUNTAMENT DE MANRESA
determini.
b) Disponibilitat dels components de la plantilla - jugadors i tècnics - per a participar en
actes de promoció o campanyes de comunicació institucionals que, pel que afecta
al seu desenvolupament, s’hagin planificat d’acord entre el propi AJUNTAMENT DE
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MANRESA i el CLUB MANRESA FUTBOL SALA, per tal de no perjudicar els
interessos esportius d’aquesta última ni col·lisionar amb les normatives, generals o
sectorials, rectores de l’esport en general i, especialment, del futbol.
c) Presència de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, amb el logotip, missatge i imatge
gràfica que aquest determini, en el tríptic oficial de presentació de l’equip i en altres
publicacions o papereria que editi CLUB MANRESA FUTBOL SALA (impresos,
postals de Nadal, carnets, abonaments, entrades, etc..).
d) Participació de CLUB MANRESA FUTBOL SALA en un programa de difusió i
promoció de l’esport del futbol sala , orientat a les escoles, Associacions de Veïns i
institucions ciutadanes que tinguin per objecte el treball social amb col·lectius amb
risc d’exclusió.
e) Posar a disposició de l’Ajuntament de Manresa 70 entrades gratuïtes per cada partit
que organitzi el CLUB MANRESA FUTBOL SALA, que es destinaran a activitats
de promoció de l’esport escolar.
L’exigibilitat d’aquestes prestacions per part de l’AJUNTAMENT DE MANRESA
quedarà condicionada a que es faci efectiva l’ aportació econòmica a favor de CLUB
MANRESA FUTBOL SALA, d’acord amb el previst al pacte cinquè.
Cinquè.- Aportació econòmica .
L’AJUNTAMENT DE MANRESA farà una aportació a CLUB MANRESA FUTBOL
SALA, de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24.000,00 €), a raó de DOTZE MIL EUROS
(12.000,00 €) per cadascuna de les temporades de vigència del Conveni. .
El pagament de l’aportació corresponent a la temporada 2004-2005 es farà efectiu
abans del dia 30 d’abril de 2005 , sempre que ho permetin els compromisos i ordres
de prioritat de pagaments de la Tresoreria Municipal, amb càrrec a la partida
111.0.489.04 del pressupost municipal vigent.
L’efectivitat de l’aportació per la temporada 2005-2006 quedarà condicionada a que
l’AJUNTAMENT DE MANRESA inclogui una partida pressupostària específica al
pressupost de l’exercici 2005 , amb crèdit suficient per atendre aquest compromís. En
conseqüència, el naixement de l’obligació i l’exigibilitat d’aquesta aportació estarà
condicionada a l’executivitat de les consignacions pressupostàries i a l’aprovació del
Decret d’atorgament de la subvenció
per part de l’òrgan competent de l’
AJUNTAMENT DE MANRESA.
Sisè.- Pla de viabilitat.
El CLUB MANRESA FUTBOL SALA s’obliga a redactar i presentar a l’AJUNTAMENT
DE MANRESA un pla de viabilitat, que justifiqui que els ingressos corrents que genera
l’entitat són suficients per atendre les obligacions i compromisos econòmics, així com
el manteniment de l’equilibri patrimonial de l’entitat.
El CLUB MANRESA FUTBOL SALA es compromet a diferenciar i separar, tant al pla
de viabilitat com als pressupostos anuals de l’entitat, les activitats del primer equip
professional de les dels equips base, i aplicarà les aportacions atorgades per
l’Ajuntament de Manresa en virtut del present conveni, a atendre de manera prioritària
les necessitats dels equips base.
El pagament de l’aportació econòmica establerta a l’apartat cinquè romandrà
condicionada a la presentació del pla de viabilitat i la seva acceptació i informe
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favorable sobre la seva execució i compliment per part de la Comissió de seguiment. A
aquests efectes el CLUB MANRESA FUTBOL SALA s’obliga a facilitar qualsevol
informació, document o dada que sobre la seva situació econòmica i patrimonial que li
sigui sol·licitada per part de l’AJUNTAMENT DE MANRESA.
Setè.- Comissió de seguiment.
Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per dos representants de
cadascuna de les parts, que vetllarà pel correcte compliment i aplicació del present
conveni, així com de la seva difusió.

3.1.4 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA I EL CENTRE D'ESPORTS MANRESA, PER A LA PROMOCIÓ
EXTERIOR DE LA CIUTAT DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 4 de març de 2005 que, transcrit,
diu el següent:
"Atès que el Centre d’Esports Manresa és una entitat esportiva sense ànim de lucre,
especialitzada en la modalitat esportiva del futbol, amb el primer equip competint a la
tercera divisió de Catalunya, i amb diferents equips de les categories alevins, infantil i
juvenil. És tracta, tant per la seva antiguitat com la categoria esportiva del primer
equip, del club més representatiu de la ciutat en l’esport del futbol.
Atès que l’existència d’un equip que porta el nom de la ciutat competint a la tercera
divisió catalana així com a les diferents categories dels equips base, constitueix un
important mitjà de promoció exterior de la nostra ciutat, generador de sinèrgies
positives en els diferents àmbits de l’activitat econòmica de la ciutat.
Atès que es voluntat de l’AJUNTAMENT DE MANRESA i del CENTRE D’ESPORTS
MANRESA desenvolupar accions concertades de promoció exterior de la ciutat de
Manresa, utilitzant, entre altres instruments, les possibilitats de promoció i difusió
mediàtica que ofereix el fet de tenir un equip que porta el nom de la ciutat a les
competicions oficials de futbol .
L’Alcalde-President proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el
Centre d’esports Manresa , per a la promoció exterior de la ciutat de Manresa.
Segon.- Facultar a L’Il·lm. Sr. Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i
representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest
acord" .
ANNEX
Primer.- Objecte.
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El present conveni té per objecte establir i regular les relacions de col·laboració entre
l’Ajuntament de Manresa i el CENTRE D’ESPORTS MANRESA per a la realització de
diverses activitats que contribueixin a la promoció exterior de la ciutat, mitjançant la
utilització i explotació publicitària de les activitats esportives dels equips de futbol de
l’entitat esportiva.
Segon.- Vigència.
La vigència del present conveni serà per les temporades 2004-2005, 2005-2006 i
2006-2007, corresponent al període comprès entre els dies 1 de juliol de 2004 i 30 de
juny de 2007 .
Tercer.- Naturalesa.
El present Conveni té caràcter administratiu i es regirà per les presents clàusules i, en
tot allò que no prevegin les mateixes, per les normes de Dret Administratiu que
resultin d’aplicació.
Quart.- Àmbit de la col·laboració.
El CENTRE D’ESPORTS MANRESA autoritza a l’AJUNTAMENT DE MANRESA a
utilitzar l’activitat esportiva que desenvolupa l’entitat, per a realitzar activitats de
promoció exterior de la ciutat, de caràcter institucional, general o sectorial (comercial,
turística, cultural, entre altres àmbits).
Les actuacions de promoció podran consistir en qualsevol de
següents, a favor de l’AJUNTAMENT DE MANRESA:

les prestacions

f) Disponibilitat en tots els partits que disputin els diferents equips al nou estadi
municipal de El Congost, d’espais de publicitat estàtica en lloc preferent, amb els
logotips, missatges i imatge gràfica que l’AJUNTAMENT DE MANRESA determini.
g) Disponibilitat dels components de la plantilla - jugadors i tècnics - per a participar en
actes de promoció o campanyes de comunicació institucionals que, pel que afecta
al seu desenvolupament, s’hagin planificat d’acord entre el propi AJUNTAMENT DE
MANRESA i el CENTRE D’ESPORTS MANRESA , per tal de no perjudicar els
interessos esportius d’aquesta última ni col·lisionar amb les normatives, generals o
sectorials, rectores de l’esport en general i, especialment, del futbol.
h) Presència de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, amb el logotip, missatge i imatge
gràfica que aquest determini, en el tríptic oficial de presentació de l’equip i en altres
publicacions o papereria que editi el CENTRE D’ESPORTS MANRESA (impresos,
postals de Nadal, carnets, abonaments, entrades, etc..).
i) Participació del CENTRE D’ESPORTS MANRESA en un programa de difusió i
promoció de l’esport del futbol, orientat a les escoles, Associacions de Veïns i
institucions ciutadanes que tinguin per objecte el treball social amb col·lectius amb
risc d’exclusió.
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j) Posar a disposició de l’Ajuntament de Manresa 150 entrades gratuïtes per cada
partit que organitzi el CENTRE D’ESPORTS MANRESA , que es destinaran a
activitats de promoció de l’esport escolar.
L’exigibilitat d’aquestes prestacions per part de l’AJUNTAMENT DE MANRESA
quedarà condicionada a que es facin efectives les aportacions econòmiques a favor
del CENTRE D’ESPORTS MANRESA, d’acord amb el previst al pacte cinquè.
Cinquè.- Aportació econòmica.
L’AJUNTAMENT DE MANRESA farà una aportació al CENTRE D’ESPORTS
MANRESA , de TRENTA SIS MIL EUROS (36.000,00 €), a raó de DOTZE MIL
EUROS (12.000,00 €) per cadascuna de les temporades de vigència del Conveni.
El pagament de l’aportació corresponent a la temporada 2004-2005 es farà efectiu
abans del dia 30 d’abril de 2005, sempre que ho permetin els compromisos i ordres
de prioritat de pagaments de la Tresoreria Municipal, amb càrrec a la partida
111.0.489.04 del pressupost municipal vigent.
L’efectivitat de les aportacions per les temporades 2005-2006 i 2006-2007 quedarà
condicionada a que l’AJUNTAMENT DE MANRESA inclogui una partida
pressupostària específica als pressupostos de cada exercici, amb crèdit suficient per
atendre aquest compromís. En conseqüència, el naixement de l’obligació i l’exigibilitat
d’aquestes aportacions anuals estarà condicionada a l’executivitat de les
consignacions pressupostàries i a l’aprovació del Decret d’atorgament de la subvenció
per part de l’òrgan competent de l’ AJUNTAMENT DE MANRESA.
Sisè.- Pla de viabilitat .
El CENTRE D’ESPORTS MANRESA s’obliga a redactar i presentar a l’AJUNTAMENT
DE MANRESA un pla de viabilitat , que justifiqui que els ingressos corrents que
genera l’entitat són suficients per atendre les obligacions i compromisos econòmics,
així com el manteniment de l’equilibri patrimonial de l’entitat.
El CENTRE D’ESPORTS MANRESA es compromet a diferenciar i separar, tant al pla
de viabilitat com als pressupostos anuals de l’entitat, les activitats del primer equip
professional de les dels equips base, i aplicarà les aportacions atorgades per
l’Ajuntament de Manresa en virtut del present conveni, a atendre de manera prioritària
les necessitats dels equips base.
El pagament de les aportacions econòmiques establertes a l’apartat cinquè romandrà
condicionada a la presentació del pla de viabilitat i la seva acceptació i informe
favorable sobre la seva execució i compliment per part de la Comissió de seguiment. A
aquests efectes el CENTRE D’ESPORTS MANRESA s’obliga a facilitar qualsevol
informació, document o dada que sobre la seva situació econòmica i patrimonial que li
sigui sol·licitada per part de l’AJUNTAMENT DE MANRESA.
Setè.- Comissió de seguiment.
Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per dos representants de
cadascuna de les parts, que vetllarà pel correcte compliment i aplicació del present
conveni, així com de la seva difusió.
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El senyor Gozalbo i Fuertes diu que per mitjà d'aquests dos convenis de
col.laboració amb l'esport de Manresa es pretén continuar promocionant la ciutat i
posar-la a primer nivell. De tots és conegut que la ciutat a nivell esportiu està ben
situada i en canvi econòmicament hi ha dificultats. Per tant, es pretén recolzar
aquestes entitats en el benentès que se'ls obliga a adoptar una sèrie de compromisos.
La idea bàsica consisteix a col.laborar en la promoció, i en conseqüència aquestes
entitats es comprometen a la publicitat estàtica dins de l'estadi, a actes de promoció
amb els seus components i els seus equips, a difondre el propi esport i esport social i
tot allò que es requereixi per part de la ciutat.
Quant a la part econòmica, es donarien 36.000€ al Centre d'Esport Manresa i 24.000
al Club Manresa Futbol Sala, distribuïts en fraccions de 12.000€ anuals. El compromís
és de presentar un pla de viabilitat en trobar-se ambdues entitats amb un cert dèficit
acumulat, i per tant seria bo que hi hagués un cert equilibri d'entrades i sortides i
també patrimonial a fi i efecte d'intentar reduir el dèficit i gestionar més
professionalment els propis pressupostos.
La segona idea bàsica és garantir que l'esport de base estigui ben atès tant
econòmicament com qualitativament. Per tant, ambdós aspectes seran requisits bàsics
a tenir en compte per la comissió de seguiment que es reunirà anualment, i a partir
d'aquesta intervenció econòmica poder garantir més viabilitat econòmica.
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU votarà favorablement aquests dos
dictàmens, ja que a banda de l'ajut que sistemàticament l'Ajuntament de Manresa
realitza a les entitats esportives de la ciutat, a vegades és cert que hi ha entitats
esportives que necessiten un suplement, sigui per l'activitat de formació que porten a
terme, sigui per el vessant de representativitat.
Sobre l'aspecte de la formació, cal ressaltar que el Centre d'Esports Manresa té
aproximadament 250 jugadors de futbol, i aquesta és una activitat molt important, la
qual no es pot portar a terme directament des de l'administració ja que la gestió és
complexa i requereix el sacrifici de moltes persones que ho fan de manera
desinteressada. Per tant, és important ajudar a aquestes entitats ja que aquest ajut pot
resultar essencial perquè puguin continuar realitzant la seva activitat.
L'alcalde sotmet a votació els dictàmens compresos en els punts 3.1.3 i 3.1.4 de l'ordre
del dia, els quals s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

3.1.5 APROVAR LA MINUTA DE L'ACORD DE CONSTITUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ DE
DESENVOLUPAMENT PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE E-LAB
EMPRESA, ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 64.001 EUROS I AUTORITZAR LA
MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, de 14 de març de 2005
que, transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa té previst participar en el projecte “E-LAB EMPRESA“,
subvencionat pel Fons Social Europeu (FSE), Iniciativa comunitària EQUAL
(convocatòria 2004), promogut per la UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, el
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qual va ser aprovat per Resolució de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE) de data 17 de novembre de 2004 .
El Projecte E-LAB EMPRESA s’emmarca dins de l’Eix II – Fomentar l’esperit
d’empresa- i l’àrea temàtica elegida és : obrir el procés de creació d’empreses a tots i
totes, proporcionant els instruments necessaris per la creació d’empreses i per la
identificació i explotació de noves possibilitats de creació d’ocupació en zones urbanes
i rurals . L’objectiu central de la intervenció consisteix en desenvolupar i testar un
mètode de treball en matèria de recolzament a la creació d’empreses, que afavoreixi
molt especialment la creació d’empreses amb contingut tecnològic per part de dones, i
que alhora utilitzi , amb caràcter pràcticament exclusiu, sistemes i canals de treball
virtuals.
El pressupost total del projecte és de 1.513.003,40 €, i la subvenció atorgada és de
756.501,70 €, equivalent al 50 % del pressupost. I el pressupost assignat a
l’Ajuntament de Manresa és de 128.002 €, amb una subvenció del FSE de 64.001 € .
L’execució de les diferents actuacions del projecte és preveu realitzar entre els
exercicis 2005, 2006 i 2007 , amb la distribució següent :
EXERCICI
2005

Pressupost
elegible
32.000,50

total

Subvenció del FSE

Cofinançament

16.000,25

16.000,25

2006

64.001,00

32.000,50

32.000,50

2007
TOTAL

32.000,50
128.002.00

16.000,25
64.001,00

16.000,25
64.001,00

Atès que els articles 3.d),i 4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 (text refós de la llei de
contractes de les administracions públiques); l’article 88 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; i l’article 111 de Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (text
refós de les disposicions legals vigents en matèria del règim local) ; faculten els
Ajuntaments per concertar convenis amb persones de dret públic i privat, sempre que
no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració.
Atès que l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, faculta l’Ajuntament a
adquirir compromisos de despesa de caràcter plurianual, sempre que la seva
execució s’inicií dins del mateix exercici, i amb subjecció a les condicions i requisits
que s’estableixen a l’esmentat article. La competència per autoritzar una despesa
plurianual correspon al Ple de la Corporació .
Atès que l’execució del projecte requereix, d’acord amb la normativa reguladora de les
iniciatives comunitàries EQUAL, la constitució d’una Agrupació de Desenvolupament.
Vist l’informe de gestió emès en data 14 de març de 2005 pel Cap del Servei de
Desenvolupament,
Com a Alcalde-President proposo al ple de la corporació municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar la minuta de l’Acord de Constitució de l’Agrupació de
Desenvolupament per a l’execució del projecte E-LAB EMPRESA , inclòs a la
Iniciativa Comunitària EQUAL del Fons Social Europeu, a subscriure entre La
Universitat Oberta de Catalunya,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
l’Ajuntament de Manresa, Confederació empresarial CECOT, el Consorci per a la
Promoció Econòmica Les Preses i la Garrotxa, i la Diputació de Tarragona.
Segon.- Aprovar l’Annex a l’Acord , corresponent al pressupost general així com els
pressupostos per soci participant a l’AD.
Tercer.- Acceptar la subvenció de 64.001 €, corresponents al 50% del cost total
màxim de les actuacions a executar per l’Ajuntament de Manresa, que ascendeix a la
quantitat de 128.002 €, d’acord a la resolució d’aprovació tramesa per la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo.
Quart.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del projecte

“E-LAB EMPRESA“, cofinançat pel Fons Social Europeo , programa Iniciativa
Comunitària EQUAL, convocatòria 2004, amb un pressupost total elegible per
l’Ajuntament de Manresa de 128.002,00 € i una subvenció de 64.001,00 €, equivalent
al 50 % del pressupost, d’acord amb la següent distribució plurianual :

EXERCICI
2005
2006
2007
TOTAL

Pressupost
elegible
32.000,50
64.001,00
32.000,50
128.002.00

total

Subvenció del FSE Cofinançament
16.000,25
32.000,50
16.000,25
64.001,00

16.000,25
32.000,50
16.000,25
64.001,00

Cinquè.- Designar al Sr.Josep Camprubí i Duocastella , regidor delegat d’hisenda i
promoció econòmica, perquè actiu com a representant de l’Ajuntament de Manresa
als òrgans de govern de l’Agrupació de Desenvolupament".
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest dictamen fa referència a un projecte
del món empresarial, concretament per a la creació d'empreses del vessant tecnològic.
Es pretén el desenvolupament d'instruments que es puguin utilitzar pel canal virtual. Per
tant, que es pugui portar a terme l'assessorament i suport, no des del despatx, sinó
utilitzant els nous instruments tecnològics virtuals.
Aquest és un projecte cofinançat pel Fons Social Europeu a partir de la iniciativa
comunitària Equal, en el qual hi participa la UOC, l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, l'Ajuntament de Manresa, la confederació empresarial CECOT i el consorci per
a la promoció econòmica Les Preses i la Garrotxa , i la Diputació de Tarragona.
S'accepta la subvenció de 64.000 € que es repartiran amb aquests tres anys i d'acord
amb el pressupost que també s'explicita que és de 128.000€..
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

3.2.1 CREAR UN REGISTRE AUXILIAR DEL REGISTRE GENERAL
DOCUMENTS A L'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA.

DE

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 10 de març
de 2005 que, transcrit, diu el següent:
" L'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana del Gabinet d'Alcaldia de l'Ajuntament de
Manresa ha expressat, mitjançant informe de la prefectura, de data 10 de març de
2005, la voluntat de disposar d’una unitat descentralitzada de Registre de documents
que li permeti executar les competències que té assignades, amb el màxim respecte
als principis administratius d’eficàcia, coordinació i celeritat, com a conseqüència del
conveni signat amb l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació dels serveis
de certificació digital.
Els articles 11 i 38 de la Llei 30/92 LRJPAC preveuen la competència per a les
Administracions públiques de delimitar les unitats administratives de la seva
organització així com l’obligatorietat de l’existència del Registre General de documents
i la possibilitat de la seva descentralització.
Els articles 151 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el ROF, defineixen i concreten en els mateixos termes que la normativa
anteriorment expressada l’obligatorietat de l’existència de Registre i la possibilitat de la
seva descentralització.
L’ article 2 del Reglament regulador del registre de documents de l’ Ajuntament de
Manresa aprovat inicialment en sessió plenària de 17 de novembre de 2003 preveu
concretament que el registre s’organitzi en base a un Registre central amb els seus
registres auxiliars, de forma coordinada, interconnectada i integrada informàticament.
En concordança amb els articles esmentats, el reglament regulador del registre de
documents de l’ Ajuntament de Manresa, en el seu article 3, estableix també que es
podran crear per acord plenari registres auxiliars del registre general.
La disposició addicional primera del reglament de referència defineix quins son els
registres auxiliars de l’Ajuntament de Manresa i entre ells no n’hi figura cap d’assignat
a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de la
corporació l'adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Crear un nou registre auxiliar del Registre central de documents de
l'Ajuntament de Manresa, a ubicar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, per
utilitzar-lo de forma connectada i integrada informàticament, dins de l’àmbit
competencial assignat al Gabinet d'Alcaldia, amb dependència jeràrquica de la Unitat
de Registre i Actes del Servei de Secretaria General.
Segon. Aplicar al registre auxiliar creat el règim de funcionament establert a l'article 6
del Reglament regulador del registre de documents de l’ Ajuntament de Manresa".
Com que no es produeix debat en aquest dictamen, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 23 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

ADJUDICAR LA SUBHASTA PÚBLICA CONVOCADA PER AQUEST
AJUNTAMENT PER ALIENAR EL PROINDIVÍS DE TITULARITAT
MUNICIPAL SOBRE LA FINCA NÚM. 4 SITUADA AL POLÍGON 2 DEL
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS TRULLOLS 2
DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de
març de 2005, que, transcrit, diu el següent:

"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de gener de 2005, acordà alienar,
mitjançant subhasta pública, el proindivís de titularitat municipal sobre la finca número
4 situada al Polígon 2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Els Trullols 2 de
Manresa, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2578, Llibre
1207, Full 78, Finca núm. 54058, 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 331.138, aprovant-se també el plec de clàusules
econòmico-administratives en el qual es fixava com a tipus de licitació el preu de
257.391,43 EUR, IVA inclòs.
L’anunci de la subhasta fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 de
febrer de 2005 (núm. 34, pàgina 57), així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant el termini per a presentació de proposicions, que finalitzà el dia 24 de febrer de
2005, fou presentada la proposició següent:

PROPOSIONS
PRESENTADES
Núm
.
1

Hora
13.50

Data
22/02/05

NOM DE QUI HO
PRESENTA
MATEO SORROCHE

ADREÇA
C/ St. Joan

IDENTIFICACIÓ DE
LES PLIQUES
Dos sobres blancs amb
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MONTELLANO, en
representació de la
societat MS-MT, SL

Baptista de la
Salle, 9, bxs
08241
MANRESA

els títols indicats en el
plec de clàusules

La Mesa de contractació, reunida el dia 25 de febrer de 2005 i després d’examinar la
documentació presentada, va declarar admesa l’oferta de MS-MT, SL per un valor de
275.000,00 EUR (IVA inclòs).
A la vista del resultat, la Mesa va acordar per unanimitat proposar al Ple municipal
l’adjudicació de l’alienació del proindivís objecte de subhasta a la societat MS-MT, SL
pel preu ofert de DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS (275.000,00 EUR), amb
plena submissió al plec de clàusules de la subhasta.
Ha quedat acreditat el compliment dels articles 209.3 i 277.3 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, els articles 40, 41 i 42 del Reglament de Patrimoni dels ens locals
(Decret 336/1988, de 17 d’octubre), els articles 73 a 84 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 els articles 74 a 87 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.
La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès pels serveis
jurídics d’Urbanisme en data 8 de març de 2005, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1r. Adjudicar la subhasta pública convocada per aquest Ajuntament per a procedir a
l’alienació del proindivís de titularitat municipal sobre la finca número 4 situada al
Polígon 2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Els Trullols 2 de Manresa,
d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel ple de la corporació de data 17 de gener
de 2005 (expedient SBH/2-2004) i la convocatòria efectuada pel mateix ple, a favor de
la societat MS-MT, SL, amb domicili al carrer Sant Joan Baptista de la Salle núm. 9,
baixos, de Manresa, amb CIF núm. B-59821793, pel preu de DOS-CENTS SETANTACINC MIL EUROS (275.000,00 EUR) IVA inclòs.
2n. Requerir a l’adjudicatari de la subhasta per tal que, de conformitat al que disposa la
clàusula cinquena del plec de clàusules econòmico-administratives, i dins d’un termini
de quinze dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la notificació d’aquest acord,
constitueixi la fiança definitiva per un import d’ ONZE MIL EUROS (11.000,00 EUR),
equivalent al 4% del preu d’adjudicació, a la Caixa de la Corporació, en qualsevol de
les formes que determinen els articles 35 i 36 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques i en presenti el document acreditatiu a la secció de Gestió Urbanística de
Serveis del Territori. La fiança del 4% correspon al preu amb IVA.
3r. Retornar la fiança provisional a l’adjudicatari de la subhasta, per import de CINC
MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (5.147,83
EUR), prèvia la constitució de la fiança definitiva.
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4t. Donar trasllat d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament
per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de l’Inventari General
Consolidat de Béns, Drets i Obligacions la parcel·la que ha estat adjudicada en
aquesta subhasta.
5è. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública de la parcel·la adjudicada, així com de tota aquella documentació que resulti
necessària per a la complimentació de l’expedient, fins i tot d’esmena".
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta d'una alienació d'una parcel·la a través
d'una subhasta, a la qual s'hi va presentar un únic participant, i que tenia un preu de
sortida de 257.000€, i es va proposar un preu de 275.000€.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

ALIENAR MITJANÇANT PERMUTA LA PARCEL.LA I-1 SITUADA DINS EL
SECTOR INDUSTRIAL ELS COMTALS (SUBSECTOR 1) A FAVOR
D'INMOBILIARIA ELS CONDALS, SL I ADQUIRIR LA PARCEL.LA III.B.B
SITUADA DINS EL MATEIX SECTOR.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7 de
març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"El dia 10 de novembre de 2004, mitjançant Resolució d’Alcaldia, es va incoar
expedient per a la permuta entre la parcel·la I-1, propietat de l’Ajuntament de Manresa
i la parcel·la III.b.B, propietat de INMOBILIARIA ELS CONDALS, SL, situades
ambdues al Sector Industrial “Els Comtals” de Manresa, Subsector I, que responen a
la següent descripció:
Parcel·la amb referència I – 1. Parcel·la de forma rectangular situada al límit sud del
Polígon industrial a desenvolupar, dins l’illa de la zona I, amb una superfície 3.687,53
m2. Límits: Nord, dreta entrant, amb la parcel·la I-2 de l’Ajuntament de Manresa (ara
propietat d’Inmobiliaria Els Condals, SL); Est, front, amb vial d’accés; Sud, esquerra
entrant, amb el límit del Subsector II; Oest, fons, amb zona verda.
TÍTOL: Pertany a l’Ajuntament de Manresa per adjudicació, en atribució de
l’aprofitament mig, del Projecte de Compensació Sector industrial Els Comtals
(Subsector 1).
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena.
Inscripció registral: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Manresa, a favor de l’Ajuntament, al Volum 2477, Llibre 1106, Full 33, Finca
núm. 51.323, inscripció 1a.
Anotada a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest
Ajuntament, amb el número 331.118.
Qualificació urbanística: Industrial. Gran indústria (clau – I)
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Parcel·la amb referència III.b.B. Porció de terreny de forma irregular situada en el
terme municipal de Manresa, en l’àmbit del Pla Parcial Els Comtals, Subsector 1, amb
una extensió superficial de dos mil set-cents trenta-set metres amb setanta-cinc
decímetres quadrats (2.737,75 m2). Límits: al Nord, amb resta de finca matriu
destinada a reserva d’espais verds i reserva viària; a l’Est, amb vial d’accés; al Sud,
amb finca propietat d’Inmobiliaria Els Condals, SL identificada en la llicència de
parcel·lació com a parcel·la IIIb-A; i a l’Oest, mitjançant resta de finca matriu destinada
a reserva d’espais verds i reserva viària, amb finca propietat de Inmobiliaria Els
Condals, SL identificada en la llicència de parcel·lació com a parcel·la IIIa.
TÍTOL: Pertany a INMOBILIARIA ELS CONDALS, SL per adjudicació en virtut
del Projecte de Compensació Sector industrial Els Comtals (Subsector 1) i de
l’escriptura de segregació atorgada el 25 de novembre de 2004 davant el Notari
de Barcelona, Antonio Rosselló Mestre, amb el número 5.875 d’ordre.
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena.
Inscripció registral: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al
Volum 2580, Llibre 1209, Full 126, Finca núm. 54.186, inscripció 1a.
Qualificació urbanística: Zona industrial en illa tancada d’Els Comtals (clau
2.1d).
S’ha tramitat l’expedient corresponent en el qual s’ha acreditat la qualificació
patrimonial del bé municipal i la conveniència de la permuta proposada.
Pels serveis tècnics municipals s’ha realitzat una taxació pericial de les parcel·les
objecte de permuta, resultant que existeix una diferència de valors de 18,50 EUROS
que ha de ser compensada econòmicament per INMOBILIARIA ELS CONDALS, SL a
l’Ajuntament de Manresa.
D’acord amb l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament en data 1 de febrer de
2005, el valor de la parcel·la municipal no supera el 25% dels recursos ordinaris del
Pressupost consolidat de la Corporació i, per tant, de conformitat amb allò disposat als
articles 40.1 i 47 del Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988), s’ha
donat compte de la instrucció de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, abans de la seva resolució
definitiva.
El dia 22 de febrer de 2005 el Ple de la Corporació va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars aplicables a la permuta el qual, un cop notificat a la
mercantil INMOBILIARIA ELS CONDALS, SL, ha estat acceptat expressament per la
mateixa i s’ha presentat la documentació requerida.
L’òrgan competent és el Ple en base als articles 22.2 o) de la Llei 7/1985 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) i 52.2 p) del Decret
Legislatiu 2/2003.
La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès pels serveis
jurídics d’Urbanisme en data 7 de març de 2005, i un cop informat aquest dictamen per
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la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Alienar mitjançant PERMUTA la parcel·la I-1, propietat de l’Ajuntament de Manresa,
situada dins el Sector industrial “Els Comtals” (Subsector 1) i valorada en 319.088,64
EUR a favor de INMOBILIARIA ELS CONDALS, SL (CIF B-08433435), adquirint
l’Ajuntament, en permuta, la parcel·la III.b.B situada dins el mateix sector i propietat de
la mercantil esmentada, valorada en 319.070,14 EUR. Existeix, doncs, una diferència
de 18,50 EUR que ha de ser compensada econòmicament per INMOBILIARIA ELS
CONDALS, SL a l’Ajuntament de Manresa.
2.- Donar trasllat d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament
per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de l’Inventari General
Consolidat de Béns, Drets i Obligacions la parcel·la de propietat municipal que ha estat
alienada i s’incorpori la parcel·la adquirida per l’Ajuntament en virtut d’aquesta
permuta.
3.- Facultar l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública, així com de tots els documents que resultin necessaris per a l’execució dels
anteriors acords.
4.- Notificar aquests acords a l’interessat i requerir-lo a comparèixer davant Notari per
atorgar la corresponent escriptura pública, en el dia i lloc que li serà comunicat des
d’aquest Ajuntament".
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta d'una permuta entre dues parcel·les
situades en el polígon industrial els Comtals, i per tant, s'han valorat de la mateixa
manera.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3

APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA QUE CONSISTEIX EN
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ DEL
POLÍGON INDUSTRIAL DELS DOLORS, APROVAR L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I LA DESPESA DEL CONTRACTE I CONVOCAR EL
CONCURS PÚBLIC.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 9 de
març de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. L’obra es troba incorporada al Projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon
industrial dels Dolors, aprovat definitivament per acord del Ple de la Corporació de 20 de
desembre de 2004.
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II. L’informe tècnic, subscrit el dia el dia 1 de febrer de 2005 per l’arquitecte adscrit al
servei de Projectes Urbans, dictamina que per a l’adjudicació d’aquest contracte
d’obres, el preu no constitueix l’element essencial d’adjudicació i que els projectes
aprovats poden ser millorats amb altres solucions tècniques, les quals han de ser
proposades pels licitadors, suggerint el concurs públic per a la selecció del contractista
i aportant els criteris de valoració.

III. L’expedient incorpora l’acta de replanteig del projecte, expedida per
l’arquitecte municipal en data 1 de febrer de 2005.
IV. El cap del Servei d’Urbanisme ha emès un informe en data 4 de març de 2005, en
el qual indica que l’Ajuntament disposa dels terrenys necessaris per executar les obres
i pel que fa a la possessió cal tenir en compte la circumstància dels tres estadants de
les “Cases Mòniques”, que no poden reallotjar-se fins tenir la disponibilitat dels tres
habitatges de La Parada.
V. L’interventor municipal ha expedit un certificat de l’obra en data 7 de febrer de 2005
que acredita l’existència de crèdit suficient al pressupost municipal vigent per atendre
la despesa que suposa el contracte.
VI. Les dades bàsiques del contracte són les següents:
−

Objecte. L’objecte del contracte és l’execució de l’obra prevista en el
Projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels Dolors.

−

Pressupost del contracte: 11.920.053,55 €, inclòs l’IVA.

−

Termini d’execució. El termini d'execució del contracte serà de divuit (18)
mesos, comptats des del dia que a tal efecte s'indiqui en l'acta de
comprovació del replanteig.

VII. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un
informe en data 9 de març de 2005, en el qual conclou que l'aprovació de l'expedient
de contractació s'adequa a la legislació vigent en matèria de contractació.
Consideracions jurídiques
1. Naturalesa jurídica del contracte. Aquest contracte que té per objecte directe
l'execució d'una obra immobiliària, és de naturalesa administrativa, d'acord amb
l'article 5.2 lletra a) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques (TRLCAP), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. La
preparació, adjudicació, efectes i extinció del contracte s'han de regir pel seu plec de
clàusules administratives.
2. Grau d’adequació del plec de clàusules administratives a la legislació aplicable. El
règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació vigent. El plec de clàusules
administratives és específic per aquest contracte, i no li és aplicable cap plec de
clàusules generals. El seu contingut abarca els extrems preceptuats pel contracte
d’obra a l'article 67 del RGLCAP. Abans de l’aprovació del plec de clàusules
administratives per l’òrgan de contractació, és preceptiu que emetin informe el
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secretari i l’interventor de la Corporació, de conformitat amb l’article 275 del
TRLMRLC.
3. Forma d’adjudicació. La forma d’adjudicació de concurs públic que estableix el plec
de clàusules administratives és aplicable al contracte amb subjecció a l’article 85 del
TRLCAP sempre i quan l’òrgan de contractació consideri que el projecte pot ésser
millorat amb altres solucions tècniques, les quals han d’ésser proposades pels
licitadors i/o que el preu no constitueix l’element essencial de l’adjudicació.
El plec de clàusules administratives compleix el que preveuen els articles 86 del
TRLCAP, donat que la seva clàusula 19a estableix els criteris de valoració de les
proposicions.
4. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l'article 68 del
TRLCAP, l’expedient de contractació ha de contenir obligatòriament la documentació
acreditativa dels actes preparatoris i previs a l’aprovació de l’expedient de contractació.
Aquesta documentació la configuren el projecte tècnic, els plecs de clàusules
administratives i tècniques, l’acta de replanteig acreditativa de la viabilitat de l'obra,
l’informe de disponibilitat dels terrenys i la certificació de l'existència de consignació
pressupostària expedida pel senyor Interventor de l'Ajuntament.
Tots aquests documents figuren a l’expedient. Mereix una especial consideració
l’informe sobre disponibilitat dels terrenys emès pel cap de servei d’Urbanisme en data
4 de març de 2005. En aquest sentit, a l’efecte de garantir la viabilitat dels enderrocs
d’habitatges previstos en el projecte d’urbanització que es pretén executar, s’han
introduït com a condicions d’execució del contracte un conjunt de prevencions que
figuren a les lletres c) i d) de la clàusula 38a del plec de clàusules administratives.
5. Òrgan municipal competent. Per raó de la quantia del contracte i de conformitat amb
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’òrgan competent per aprovar aquest expedient de contractació és el Ple de la
Corporació.
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte
administratiu d’obra que consisteix en l’execució del Projecte d’obra ordinària
d’urbanització del polígon industrial dels Dolors.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i la despesa del contracte d’obra que
consisteix en l’execució del Projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial
dels Dolors, d’un pressupost de licitació d’11.920.053,55 €, inclòs l’IVA, de conformitat
amb el projecte aprovat definitivament per acord del Ple de la Corporació de 20 de
desembre 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 el projecte aprovat pot ser
millorat per altres solucions tècniques i el preu no constitueix l’element essencial de
l’adjudicació.
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TERCER. Convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Butlletí Oficial de l’Estat,
de conformitat amb el que prescriu l’art. 93.2 del TRLCAP".
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta d'un pas més cap a la plena urbanització d'un
espai actualment força deficient, i que malgrat no suposarà un increment substancial del
sòl industrial de la ciutat, sí que suposarà la resolució d'una llarga reivindicació.
Bàsicament es preveu desenvolupar un projecte que es va aprovar definitivament el 20
de desembre, que té un pressupost d'execució de contracte d'aproximadament
12.000.000 d'euros, i dels quals caldria fer esment que segons els criteris de valoració
que s'han fixat, a part dels típics, que són l'oferta econòmica i la reducció del termini, hi ha
d'altres condicions que fan referència a les especials característiques de l'obra, i que
bàsicament estan vinculades a una sèrie d'activitats que actualment es porten a terme, i
per tant les obres han de destorbar el mínim possible. Aquest és un dels punts que es
fixarà com a criteri de valoració, així com el compromís per part de l'adjudicatari de posar
tots els seus recursos en deixar l'obra el màxim de preparada, com per exemple, la
canalització de gas, que malgrat no ser un servei obligatori, els industrials que actualment
s'ubiquen allà tenen molt interès en què sigui efectiu.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC, 1 ICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Sensat per
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.2.1

REVISAR LES TARIFES DE L'APARCAMENT SOTERRANI PER A
AUTOMÒBILS DE TURISME DE LA PLAÇA PORXADA .

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, de 14
de març de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 19 de novembre de
1991 va adjudicar la concessió administrativa de construcció i explotació d’un
aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la plaça Porxada, a l’entitat
mercantil APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA (A59790147 – Avinguda Diagonal,
523, planta 21 Barcelona).
II. Per escriptura pública atorgada pel notari Sr. Rafael Vallejo Zapatero, el dia 30 de
gener de 2001 (protocol 349/01), l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE
CATALUÑA, SA, canvia la denominació per la de VINCI PARK ESPAÑA, SA.
III. Mitjançant sol·licitud de referència registre d’entrada número 45.889 / 28.12.2004,
presentada pel senyor Juan Alonso Zarraga, en representació de l’entitat mercantil
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VINCI PARK ESPAÑA, SA, es va sol·licitar l’increment de la tarifa horària de
l’aparcament de la Plaça Porxada.
IV. La concessionària va presentar una nova sol·licitud en data 17 de gener de 2005,
amb referència d’entrada número 1.909, en la qual sol·licitava el cobrament de la tarifa
mitjançant fraccions d’una hora.
V. No resulta necessari complimentar el tràmit d’audiència al concessionari, ja que la
resolució municipal de l’expedient coincideix amb la petició de l’interessat.
VI. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un
informe jurídic en data 14 de març de 2005, segons el qual la revisió de la tarifa horària
i la iniciació d’un expedient per l’establiment del cobrament de les tarifes mitjançant
fraccions d’una hora, s’ajusten a dret.
Consideracions jurídiques
1. Revisió de les tarifes. La revisió de la tarifa horària està prevista a la clàusula 19a
del plec que regula la concessió, el qual preveu la corresponent fórmula polinòmica.
En aplicació de l’esmentada fórmula polinòmica, s’ha procedit a fer el càlcul de la
revisió de la tarifa horària, el qual s’adjunta al present acord.
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de revisió de la tarifa
horària és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de
conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar les tarifes de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme de
la Plaça Porxada, que explota en règim de concessió administrativa l’entitat mercantil
VINCI PARK ESPAÑA, SA (A-59790147 – carrer Orense, 68, de Madrid 28020 –
abans APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA), aplicant un coeficient de revisió Kt=
1,0365 i essent les tarifes revisades les que s’indiquen a continuació:
Tipus de tarifa
Horària
24 hores
Tiquet perdut
Abonament màxim

Import (IVA inclòs)
1,50 €
15 €
15 €
180 €

SEGON. Iniciar un expedient per l’establiment del cobrament de les tarifes mitjançant
fraccions d’una hora.
TERCER. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient".
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Con que no es produeix debat en aquest dictamen, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 1 ICV-EA, 7 GMCiU i 2
GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Sensat per absència de la Sala en el moment de la
votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels assumptes inclosos en els punts 5.1. 1 i
5.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE DIVERSOS
CREDITORS, PER IMPORT DE 19.333,48 EUROS, PER DESPESES DE LA
FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL. MEDITERRÀNIA.
MANRESA 2004.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 17 de febrer de
2005 que, transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Mediterrània. Manresa 2004, que tingué lloc els
dies 5, 6 i 7 de novembre de 2004.
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

EUROS

SONOLUX
Sonido e Iluminación S.L.
NIF: B60804473

Lloguer de material de so,
il·luminació i servei tècnic
a la plaça Major durant la
Fira d’Espectacles d’Arrel
Mediterrània. Manresa 2004

2.900,00

RJ - SERVEIS FESTES
I ESPECTACLES, S.L.
CIF: B62782313

Lloguer de tarima i carpa per
la Fira d’Espectacles d’Arrel
Mediterrània. Manresa 2004

7.308,00

SIDRALSO, So i llums
Josep Pipó i Simón

Sonorització i il·luminació
al Museu de la Tècnica

5.659,40
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NIF 46526396H

per la Fira d’Espectacles
d’Arrel. Mediterrània. Manresa 2004

VIGILANTES SEGURIDAD
EXPRES, S.A.

Servei de controlador a diferents
espais de la Fira d’Espectacles
d’Arrel. Mediterrània. Manresa 2004

3.466,08

TOTAL ..........................................................................................................19.333,48".

5.1.2

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT
ENCARREGADA DE LA IL.LUMINACIÓ NADALENCA 2004/05 ALS
EDIFICIS CASINO I KURSAAL, PER IMPORT DE 359,60 EUROS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 17 de febrer
de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"En motiu de les Festes de Nadal, l’Ajuntament de Manresa fomenta l’ambientació
dels carrers de la ciutat. Això significa la col·laboració amb els carrers que s’acullen a
aquesta iniciativa, assumint el cost del consum elèctric de la il·luminació nadalenca
durant aquests dies.
El Passeig de Pere III, compta amb dos edificis municipals, el Casino i el Kurssal que
exigeixen a més el pagament proporcional del cost de la il·luminació d’aquest indret.
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

EUROS

ELÈCTRICA GARRIGA, SA
CIF: A58810748

Import parcial Il·luminació nadalenca
2004/05 Passeig Pere III
Edifici Kursaal

179,80

ELÈCTRICA GARRIGA, SA
CIF: A58810748

Import parcial Il·luminació nadalenca
2004/05 Passeig Pere III
Edifici Casino

179,80

TOTAL............................................................................................................ ...359,60".

Com que no es produeix debat els dictàmens 5.1.1 i 5.1.2, l'alcalde els sotmet
directament a votació i s'aproven per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 1 ICV-EA, 7
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GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Sensat per absència de la Sala en el
moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el continguts
que han quedat reproduïts.
L'alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels assumptes inclosos en els punts 6.1.1 a
6.1.5, ambdós inclosos, de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment
dels presents.
6.

AREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

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 (ART. 4.1.B) .

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 8 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm.
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció 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’especifiquen:
Sol·licitant: BALLESTEROS ORTIZ RUFINO
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Expedient: ICB/2005000003 (OMA/2005000013)
Descripció obres: Rehabilitació d'un edifici d'habitatges al C/ Puigterrà de Dalt,
11
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: CARRACEDO FERNANDEZ MANUELA
representat/ada per
MARINESCU BUTURUGA SORIN
Expedient: ICB/2005000017 (OBM/2005000025)
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Santa Maria, 8
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: PLANELL AMBROS JORGE
Expedient: ICB/2005000015 (COM/2005000081)
Descripció obres: Repara escala interior casa al C/. d'Urgell, 6
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: LLOBET GASSO MONTSERRAT
Expedient: ICB/2005000014 (OBM/2005000023)
Descripció obres: Reforma d'un habitatge al C/. Nou, 21-2n.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal".
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 i Promoció
Econòmica, de 8 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
" Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la
immobles de la ciutat.

millora o rehabilitació de les façanes dels

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
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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: RUBIRALTA CAPELLA JUAN
Expedient: ICB/2005000012 (COM/2005000053)
Descripció obres: Arrebossar i sanejar la façana al C/. Verge de
Joncadella,Casa Ti
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS LLUIS MILLETNÚMS. 8-10
representat per MARTINEZ HERNANDEZ JOSE
Expedient: ICB/2005000016 (COM/2005000078)
Descripció obres: Pintat i estucat de façanes al C/. Lluís Millet, 8-10
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS ERA D'EN COMA, NÚM. 28
representat per ZABALA GUITART MARGARITA
Expedient: ICB/2005000020 (COM/2005000099)
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Era d'en Coma, 28
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: CHECA VILLEGAS ANA
Expedient: ICB/2005000022 (COM/2005000119)
Descripció obres: Pintar façana al C/. Balmes, 16-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."
6.1.3

ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER DOLORS AMAT I
ASSOCIATS, S.L., I CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 40 % EN LA
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 8 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"En relació a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat
les sol·licituds que es relaciona més endavant.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels
immobles de la cuitat.
L’apartat 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la
quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves edificacions en
el sector del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 1 de
l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement la
sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’apartat 3 esmentat.
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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 del següent
ACORD
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifica:
Sol·licitant: DOLORS AMAT I ASSOCIATS, SL representat/ada per AMAT
MARTINEZ DOLORES
Expedient: ICB/2004000160 (OMA/2004000138)
Descripció obres: Construcció d'un edifici al C/. Arbonés, 8 i 10
Benefici fiscal concedit. 40 % de la quota a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal".
6.1.4

ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER ALTHAIA XARXA
ASSISTENCIAL DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA I CONCEDIR-LI UNA
BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 8 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"En relació a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat la
sol·licitud que es relaciona més endavant.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels
immobles de la ciutat.
L’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost disposa que
“gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de l’impost les obres d’especial
transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, circumstàncies que caldrà
justificar en l’expedient especialment instruït a l’efecte.
Vist l’informe emès pel Director dels Serveis a la Persona, segons el qual:
-

Aquestes obres impliquen una remodelació dels espais que actualment ocupen la
unitat d’hemodiàlisis del Centre Hospitalari que, al suposar un benefici en la
qualitat de vida de les persones que utilitzen aquest servei al incrementar la
comoditat i intimitat d’aquestes, pot resultar en una millora social important per la
comunitat veïnal usuària del servei així com també els seus familiars i persones
més properes.

-

La millora social que comporta per a la ciutat disposar d’uns espais adequats a les
necessitats dels usuaris del servei d’hemodiàlisi és valora molt positivament la
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realització de les obres de remodelació de la unitat d’hemodiàlisis del Centre
Hospitalari que permetran una millora en la qualitat de vida de les persones
usuàries del servei i els seus familiars, motiu pel que es considera que les
esmentades obres reuneixen els requisits establerts a l’apartat 4 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i, en conseqüència, es proposa la concessió de la bonificació
del 50 % de la quota de l’impost per a la realització de les obres de remodelació de
la unitat d’hemodiàlisi del Centre Hospitalari, en base a les circumstàncies
expressades en els punts anteriors.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària
Quant a la remodelació de la unitat d’hemodiàlisis del Centre Hospitalari, es
compleixen els requisits de l’article 4-bis, 1, d) de l’ordenança fiscal esmentada.
És compleixen la resta de requisits establerts a l’article 4-bis de l’ordenança reguladora
de l’impost.
El President de la Comissió Informativa i de Control, Promoció Econòmica proposa al
Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
ACORD
Estimar la sol·licitud i concedir a ALTAHIA XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA,
FUNDACIÓ PRIVADA una bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en la quota de l’impost per a la remodelació de la
unitat
d’hemodiàlisis del Centre Hospitalari
(Expedient llicència num.
OBM/2004000176 ).

6.1.5

ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES (ART. 4.1.C) .

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 14 de febrer de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d’aquest
dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra c) 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 c) esmentat.
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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 Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control, 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’especifiquen:
Sol·licitant: ADIGSA representat/ada per BONILLA RUIZ MIQUEL
Expedient: ICB/2004000155 (OBM/2004000189)
Descripció obres: Arranjament aïllament i col.laboració d'escopidors d'alumini a
les finestres dels blocs 16-24 del Xup.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ADIGSA representat/ada per BONILLA RUIZ MIQUEL
Expedient: ICB/2004000156 (OBM/2004000174)
Descripció obres: Projecte sortida fums, bafos de cuines i cantells de balcóal
Grup Font dels Capellans, 11-esc.-1-Bx.-1a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ADIGSA representat/ada per BONILLA RUIZ MIQUEL
Expedient: ICB/2004000157 (OBM/2004000208)
Descripció obres: Condicionament de la xarxa de clavegueram, fase 2 del
GrupLa Balconada, 9-1r.-1a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ADIGSA representat/ada per BONILLA RUIZ MIQUEL
Expedient: ICB/2004000158 (OBM/2004000211)
Descripció obres: Reparació de façanes del Bloc 8-1r.-1a. de La Balconada
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal".
L'alcalde sotmet a votació conjunta el dictàmens 6.1.1 a 6.1.5, ambdós inclosos, i
s'aproven per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 1 ICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1
abstenció de la senyora Sensat per absència de la Sala en el moment de la votació, de
conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i,
per tant, esdevenen acords plenaris amb el continguts que han quedat reproduïts.
6.1.6

RESOLDRE ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ FORMULATS PEL SENYOR
FRANCISCO CLARET CARRERAS EN RELACIÓ A LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DERIVADES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ
DE LA PLAÇA MAJOR.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, d'1 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"Vist els escrits presentats, amb registre municipal d’entrada núm. E2004039999,
E2004040003,
E2004040004,
E200404005,
E2004040006,
E2004040007,
E2004040008, E2004040009, E2004040010, E2004040011, del dia 8 de novembre de
2004, per part de Francisco Claret Carrerras amb NIF 36274548, manifestant el seu
desacord amb la imposició als propietaris d’edifici del C Sant Miquel 2 de contribucions
especials derivades de l’execució de l’obra d’urbanització de la Pl Major per considerar
que:
a)
l’edifici situat al C Sant Miquel no obté un benefici especial i diferent del
general ja que les obres projectades tenen una finalitat predominant l’interès
comú i s’executen pel gaudiment general de la població.
b)
la finca objecte de la contribució especial dóna a carrers urbanitzats.
L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que “el
órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no
procederá recurso alguno”.
Resulta procedent l’acumulació de la totalitat dels recursos abans indicats en funció de
la seva identitat, tant en l’objecte, com en la reclamació plantejada, com en el
reclamant.
L’art.28 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa:
“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació
de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.”
La producció d’un benefici general per la millora i ampliació de la Plaça Major no
significa que no es puguin imposar contribucions especials si, juntament amb el
benefici general
que es produeix,
resulten algunes propietats especialment
beneficiades, com succeeix amb la millora i ampliació de la Plaça Major, tal com queda
acreditat en les bases d’ordenació d’aquestes contribucions especials.
L’any 1982 es va aprovar el projecte de les obres de renovació de la urbanització dels
carrers Sobrerroca, Carme, Sant Miquel, Nou, Dr. Planes, Cap del Rec, a la qual la
finca va contribuir amb una base imposable del 50% del cost de l’obres amb un mòdul
d’aplicació per metre lineal de façana.
S’ha comprovat per aquests serveis que el límit de la zona a urbanitzar no afecta a la
finca , ja que el carrer on dóna la façana de la finca ja està urbanitzat.
En aquest cas, no s’aprecia l’existència d’un benefici o augment de valor de la finca de
el 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.
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Vist l'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
cap de la secció jurídic - administrativa d'aquests serveis.
El Regidor delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica previ informe favorable de la
Comissió municipal informativa d'Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l'adopció
del següent
ACORD
Estimar els recursos de reposició formulats per part de FRANCISCO CLARET
CARRERAS, en data de 8 de Novembre de 2004 i registre municipal d'entrada núm.
E2004039999,
E2004040003,
E2004040004,
E200404005,
E2004040006,
E2004040007,
E2004040008,
E2004040009,
E2004040010,
E2004040011,
considerant que, de conformitat amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals i
segons es justifica en l'acord d'imposició i ordenació de les contribucions especials
objecte del recurs, no existeix de forma evident un especial benefici".
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta del projecte de contribucions
especials de l'obra de la Plaça Major. El senyor Francesc Claret va presentar un recurs
com a propietari de l'edifici del carrer Sant Miquel nº 2, en el qual s'afirma que no obté
un benefici especial, màxim qui el té és la població en general, i que la finca objecte de
contribució especial dóna a carrers urbanitzats.
La finca del senyor Claret ja va ser objecte de contribucions especials l'any 1982. En
aquell moment van contribuir amb el 50%. Per tant , en aquest cas s'ha aplicat també
el mateix criteri que es va aplicar als veïns del principi del carrer Sobrerroca, els quals
ja havien pagat també les contribucions especials en el seu dia, i per tant s'estimen els
recursos de reposició formulats.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC, 2 ICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció del Sr. Javaloyes per absència
de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
6.1.7

RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR JOSÉ
LUIS GÓMEZ CABERO EN RELACIÓ A LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
DERIVADES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER
BISBE PERELLÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 16 de febrer de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. 20387 del dia 14 de maig
de 2004, per part del senyor José Luís Gómez Cabero, actuant en representació de la
“COMUNIDAD DE VECINOS DEL C/ SANT MAGÍ Nª 69-71”, manifestant el seu desacord amb
la imposició als propietaris d’aquesta comunitat de contribucions especials derivades
de l’execució de l’obra d’urbanització del carrer Bisbe Perelló, per considerar que
l’edifici situat al carrer Sant Magí núms. 69-71 no disposa de cap accés al carrer on
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han estat executades les obres, no representant per aquests cap benefici, finalitzant
l’esmentat escrit amb una petició d’anul·lació de les contribucions especials.
Atès que les corresponents liquidacions derivades de la imposició de les contribucions
especials han estat notificades a tots i cada un dels veïns que constitueixen la
Comunitat de Veïns, per no poder ser aquesta subjecte passiu de les contribucions
especials, segons té declarat nombrosa jurisprudència tant del nostre Tribunal
Suprem, com dels Tribunals Superiors de Justícia, podent-se aportar les sentències
següents:
Se plantea en el caso si una comunidad de propietarios en régimen de
propiedad horizontal puede ser sujeto pasivo de contribuciones
especiales, recogida de basuras y alcantarillado; al respecto, la solución
no está en la dicción del art. 33 LGT, a cuyo tenor tendrán la
consideración de sujetos pasivos, en las leyes tributarias que así se
establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, porque,
claro está, eso será así siempre que exista una norma que
específicamente haga recaer dicha condición de sujeto pasivo en tales
entelequias, y las mismas puedan adquirir esa condición en función de su
peculiar naturaleza. El RD 3250/1976 de 30 Dic. (ingresos de las
Corporaciones Locales) _vigente en la época en que se aprobaron las
contribuciones especiales objeto de tributación_, en su art. 27.1, considera
sujeto pasivo a los propietarios, cualidad que no puede predicarse
obviamente de dichas comunidades de propietarios en régimen de
propiedad horizontal, dada su naturaleza, por lo que serán los propietarios
de los pisos los verdaderos destinatarios de este tributo, al recaer en ellos
el beneficio que la ejecución de las obras reporta. No ocurre lo mismo
respecto de las tasas, porque en éstas el hecho imponible consiste en la
prestación de servicios que afecten a sujetos pasivos, entre los cuales
pueden encontrarse las mencionadas entidades, como expresamente lo
dice el art. 10 RD 3250/1976.
(TSJ Canarias Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife S 26 Nov. 1993._Ponente: Sr. González González) LA LEY,
1994-2, 893 (16061-R).
En la concepción de la propiedad horizontal que refleja la LPH, la
copropiedad de los titulares de pisos o locales independientes en los
elementos, pertenencias y servicios comunes al inmueble, y la
determinación en favor de cada uno de aquellos propietarios de una cuota
de participación con relación al total valor del inmueble, nada tiene que ver
con la regulación que de la copropiedad ordinaria contienen los arts. 392 y
ss. CC, porque se trata de una copropiedad vinculada, subjetiva y
funcionalmente, a la propiedad individual sobre los pisos y locales
independientes, de carácter preponderante sobre el accesorio que tiene la
copropiedad de los elementos comunes. En relación con las
contribuciones especiales, el concepto de beneficio especial producido en
los terrenos por la ejecución de obras municipales no tiene por qué
concretarse en los elementos comunes para excluir el producido en los
pisos o locales independientes de la finca objeto del tributo, sino que
justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los módulos de reparto
elegidos lo hayan sido con referencia a elementos comunes de las fincas,
el beneficio especial es perfectamente identificable, en función de las
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cuotas de participación de cada piso o local en la comunidad, por lo que la
Administración municipal debe atenerse a ellas para distribuir entre todos
los propietarios la cuota que, en abstracto, correspondería a la finca en
cuestión.
(TS 3.ª Secc. 2.ª S 19 Abr. 1996.- Ponente: Sr. Enríquez Sancho) La Ley,
1996, 5217.
JT 2000\1479
Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 478/2000 Comunidad
Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 8
marzo
Recurso contencioso-administrativo núm. 2131/1997.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Ponente: Ilma. Sra. Dª Josefina Selma Calpe
El Ayuntamiento demandado en la resolución impugnada desestimatoria
del recurso deducido contra la liquidación razona que la Ley reguladora de
las Haciendas Locales de 1988 en su art. 30.1 establece que son sujetos
pasivos de las contribuciones Especiales las personas físicas y jurídicas y
las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,
especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la
obligación de contribuir, y considerando lo dispuesto en los arts. 33 y 34
de la citada Ley General Tributaria concluye que no existe problema en
que la liquidación se gire a nombre de la comunidad de propietarios en
aquellas fincas que se encuentren divididas en régimen de propiedad
horizontal, repercutiendo ésta posteriormente las cuotas que correspondan
a cada comunero en función de su coeficiente de participación en la total
finca, dándose por tanto un supuesto de los de responsabilidad solidaria
de los recogidos en el art. 34 de la Ley General Tributaria. Mas por el
contrario, tal y como ya razonó el TS en Sentencia de 19 de abril de 1996
(RJ 1996\3493) este planteamiento no puede ser compartido porque
corresponde a una concepción de la propiedad horizontal que no es la que
refleja la Ley 49/1960, de 21 de julio (RCL 1960\1042 y NDL 24990). En
ésta, la copropiedad de los titulares de pisos o locales independientes en
los elementos, pertenencias y servicios comunes al inmueble, y la
determinación a favor de cada uno de aquellos propietarios de una cuota
de participación con relación al total valor del inmueble, nada tiene que ver
con la regulación que de la copropiedad ordinaria contienen los arts. 392 y
siguientes del Código Civil, porque se trata de una copropiedad vinculada,
subjetiva y funcionalmente, a la propiedad individual sobre los pisos y
locales independientes, cuyo carácter preponderante sobre el accesorio
que tiene la copropiedad de los elementos comunes ha sido resaltado por
la Sala Primera del TS, en una jurisprudencia reiterada. Tratándose de
contribuciones especiales, el concepto de beneficio especial producido en
los terrenos por la ejecución de obras municipales no tiene por qué
concretarse en los elementos comunes para excluir el producido en los
pisos o locales independientes de la finca objeto de tributo, sino que
justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los módulos de reparto
elegidos lo hayan sido con referencia a elementos comunes de las fincas,
el beneficio especial es perfectamente identificable, en función de las
cuotas de participación de cada piso o local en la comunidad, por lo que la
Administración municipal debe atenerse a ellas para distribuir entre todos
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los propietarios la cuota que, en abstracto, correspondería a la finca en
cuestión.
Siendo pues los propietarios de los pisos los únicos destinatarios del
tributo al recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las obras reporta,
es claro, que no puede reconocerse eficacia alguna interruptiva de la
prescripción a la notificación de la liquidación que se practicó a quien no
era el sujeto pasivo del impuesto.
Atès que la Comunitat de Propietaris, en tant que no és, ni pot ser, subjecte passiu de
les contribucions especials no ha rebut cap liquidació derivada d’aquestes, ni reuneix
la condició d’interessada en l’expedient, en els termes regulats a l’article 31 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Atès que la Comunitat de Propietaris tampoc ha presentat l’acord previ d’interposició
de cap tipus de recurs, requisit necessari per a l’admissibilitat d’aquest, segons també
han vingut declarant les sentències del nostre Tribunal Suprem (Sentència de 16 de
febrer de 1982).
Atès que, tant per la manca de la condició d’interessada de la Comunitat de Propietaris
i per tant per la manca de legitimació activa, com per la manca d’acord previ
d’interposició de recurs, l’escrit presentat seria un recurs de reposició inadmissible,
s’estima convenient la qualificació de l’esmentat escrit com una simple petició
d’anul·lació de les contribucions especials.
Atès que, considerant l’esmentat escrit
com una simple petició d’anul·lació de les
liquidacions derivades de les contribucions
especials cal efectuar les consideracions
següents:
a) Segons consta en el Registre de la
propietat, la finca amb referència
cadastral núm. 3598026 constitueix
una única finca, sobre la qual s’ha
portat a terme la constitució d’un
règim de propietat horitzontal en una comunitat formada per dues entitats: la
primera relacionada amb l’edifici respecte al qual es formula l’escrit objecte
d’informe, amb un percentatge del 43’50 % de participació en la comunitat; la
segona, que es correspondria amb la segona fase de construcció d’habitatges,
amb
un
percentatge
de
participació
del
56’50
%
(escriptura atorgada davant de la
senyora notari Cristina García
Lamarca en data de 29 de
novembre de 2000 i amb número
de protocol 1273). Posteriorment,
cada una de les dues entitats que
constitueixen aquesta comunitat
inicial
es
divideix
en
subcomunitats una de les quals és
la “COMUNIDAD DE VECINOS DEL C/
SANT MAGÍ Nª 69-71”.
b) Que el benefici especial generat
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per l’execució de les obres d’urbanització recau sobre la totalitat de la finca,
que forma cantonada entre els carrers Sant Magí i Bisbe Perelló, subjectant-se
per tant al pagament de les corresponent liquidacions la totalitat de la finca,
segons els criteris de repartiment que consten en l’expedient d’imposició de
contribucions especials definitivament aprovat.
c) Que, com ha quedat exposat, les comunitat de propietaris en el règim de divisió
horitzontal (i en aquests cas serien les dues comunitats titulars de la finca) no
poden ser subjectes passius de les contribucions especials, sinó els titulars
particulars membres d’aquestes comunitats, que no són altres que les diferents
persones que constitueixen aquestes.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d'Administració General de l'Assessoria Jurídica d'aquests Serveis.
El Regidor delegat d'Hisenda i Promoció Econòmicaprevi informe favorable de la
Comissió municipal informativa d'Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l'adopció
del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part de José Luis Gómez Cabero en
data de 14 de maig 2004 i registre municipal d'entrada núm.E2004020387, considerant
que, de conformitat amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l'acord d'imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l'article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l'article 31 de l'esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals".
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el Sr. Gómez Cabero, en representació
de la comunitat de veïns del carrer sant Magí 69-71, està en desacord amb la
imposició de contribucions especials ja que l'edifici situat al carrer Sant Magí 69-71 no
disposa de cap accés pel carrer Bisbe Perelló i per tant no representa cap tipus de
benefici especial a la seva finca.
Sobre aquest expedient cal considerar en primer lloc que la comunitat de propietaris
no és cap subjecte passiu de les contribucions especials, i per tant la manca de
condició de persona interessada ja faria inadmissible aquest recurs. No obstant això,
sobre el fons de la qüestió s'entén que la finca en la què s'apliquen les contribucions
especials és una finca en què es va constituir una edificació d'obra nova i de propietat
horitzontal i, per tant, seguint el criteri general, s'aplica la quantitat que s'ha de pagar
en aquella finca i es distribueix pels coeficients de la propietat horitzontal que regula la
pròpia escriptura. I en conclusió es desestima el recurs de reposició presentat.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC, 1 ICV-EA, 6 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Alexis Serra per
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
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6.1.8

RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT D'HISENDA I
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE 28 DE FEBRER DE 2005, REFERENT A LA
MODIFICACIÓ DE LA MINUTA DE L'OPERACIÓ DE PRÉSTEC, D'IMPORT
7.675.859,00 EUROS A CONCERTAR AMB EL BANCO DE CRÉDITO
LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 4 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"El Ple corporatiu en data de 22 de febrer de 2005, va aprovar un dictamen del Tinent
d’Alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica de data 14 de febrer de 2005 comprensiu
entre d’altres de l’acord següent: “acceptar la minuta d’una operació de préstec d’import
7.675.859,00 euros amb l’entitat financera Banco de Crédito Local de España, SA”
Posteriorment es van produir diverses contingències que van fer necessari i urgent
introduir canvis en l’expressada minuta. Per aquest motiu en data 28 de febrer de 2005
el tinent d’Alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica va dictar una resolució per la que
s’aprovava la modificació de la minuta referida a l’apartat anterior; així com la seva
submissió a la ratificació per part del ple corporatiu en la propera sessió mes immediata
que celebrés aquest òrgan.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica, proposa al Ple
l’adopció de l’acord següent:
Ratificar l’acord inclòs a la part resolutiva de la resolució del Tinent d’Alcalde Regidor
d’Hisenda i Promoció Econòmica de data 28 de febrer de 2005 relativa a la modificació
de la minuta de l’operació de préstec, d’import 7.675.859,00 euros a concertar amb
l’entitat financera Banco de Crédito Local de España, SA d’acord amb el document
adjunt a l’expressada resolució comprensiu de la nova minuta, que s’acompanya també
adjunta al present dictamen."
"CONDICIONS PARTICULARS

Import

7.675.859, -- euros

Finalitats

Inversions any 2005.

Tipus d'interès nominal anual

Referenciat a l'Euribor a 90 dies, més un
marge del 0,075 per 100.

Comissió d'estudi ............................

ZERO per 100

Comissió d'obertura.. ... ..................

ZERO per 100

Període de liquidació........................

TRIMESTRAL

Taxa anual equivalent (TAE)

per 100

Termini carència ...............

24 MESOS comptats des de la data de formalització

del contracte
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Termini d'amortització.. ......................

10 anys

Període d'amortització.....................

TRIMESTRAL

Quotes d'amortització. ........... .........

40 iguals i consescutives

Interès de demora.............................

18 per 100 nominal anual; o, si fos major, la
suma de l'interès del contracte més un marge
addicional del 0,50 per 100.

Recursos Domiciliats:

Participació Municipal en els Tributs de l'Estat, en la part que resulti de repartir
proporcionalment als imports formalitzats o a formalitzar amb les Entitats Prestamistes que
tinguin atorgats o atorguin operacions de préstec amb la Garantia d'aquest recurs, sempre que
l'esmentada part asseguri el pagament de les càrregues financeres pendents.
Fons Cooperació Local de Catalunya
O aquells altres recursos que els substitueixin.

CLÀUSULES
PRIMERA.- EI Banc concedeix un préstec al Prestatari, per l'import i per les finalitats establerts
en les Condicions Particulars.

EI Prestatari s'obliga a reintegrar al Banc el capital prestat i a pagar els interessos, comissions i
totes aquelles despeses s'acreditin a favor d'aquest com conseqüència del present contracte.
SEGONA.- Amb valor del dia de la formalització del contracte el Banc abonarà en el compte
corrent obert en aquest a nom del Prestatari l'import total del préstec
TERCERA.- Des de la data de formalització del contracte el Prestatari podrà retirar els fons del
préstec mitjançant xecs, o altres ordres de pagament reglamentàriament autoritzades, contra el
seu compte corrent en el Banc.
QUART A.- Sobre l'import total de l'operació s'acreditaran les comissions d'estudi i d'obertura
establertes, en aquest cas, en les Condicions Particulars que es liquidaran, d'un sol cop, en la
data de formalització del contracte.

Les despeses repercutibles amb una quantitat que no pugui ésser determinada a la
formalització del contracte es liquidaran el dia en que s'acreditin.
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CINQUENA.- L'import del préstec no reintegrat al Banc reportarà el tipus d'interès nominal
anual indicat en les Condicions Particulars.
EI tipus d'interès aplicable es determinarà d'acord amb les següents normes:
1.- Tipus d'interès normal
Serà el resultant de l'addició de l'EURIBOR i el marge.
a) S'entén per EURIBOR, als efectes del present contracte, el tipus d'interès de l'EURO per
operacions de préstec i crèdit, pel període de que es tracti, tipus mig del dia que es determini
publicat en el Butlletí de la Central d'anotacions del Banc d'Espanya, determinat en conformitat
a l'establert en el punt 3 d'aquesta Clàusula, sense els corretatges d'intermediaris també
habituals per aquest tipus d'operacions i qualsevol impost, taxa, recàrrec, estatal o no, que
gravin actualment o puguin gravar en el futur l'obtenció de fons en el Mercat Interbancari,
expressats en termes de percentatge anual.
b) EI marge serà el fixat en les Condicions Particulars.
2.- Tipus d'interès substitutiu
En el suposat que no es pogués determinar la referència assenyalada en el punt 1 anterior,
s'aplicarà el tipus del Mercat Interbancari de Londres per cotització de l'EURO, reflectit en la
pantalla LlBOR01 de Reuters a les onze (11) hores de Londres del dia que procedeixi,
determinat en conformitat a l'establert a continuació i, en aquest cas, en el punt 3 d'aquesta
Clàusula, incrementat amb els costos habituals, corretatges i impostos, taxes i recàrrecs a que
es refereix el punt 1 anterior, així com amb el marge establert en les Condicions Particulars.
EI resultat de la suma dels components anteriors s'arrodonirà a l'alça, en aquest cas, segons el
previst en el número 1 anterior.

Aquest tipus d'interès substitutiu s'aplicarà per un període d'un mes, revisant-se per mesos
successius, en el suposat de que a la fi de cada període mensual romangués la impossibilitat
d'aplicar el tipus d'interès normal definit anteriorment en el punt 1. Restablertes les condicions
que permeten aplicar l'interès normal, el tipus o, si fos el cas, els tipus aplicables a la resta del
període d'interès es determinaran en conformitat amb el previst en el punt 3 següent.

3.- Períodes d'interès
La vida de l'operació es dividirà en períodes d'interès successius de trimestres, segons
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s'estableix en els paràgrafs següents.
EI primer període d'interès començarà en la data de la formalització del contracte.

En la data que finalitzi el termini de carència, així com en la data de venciment final,
reembossament, cancel.lació o resolució avançada del contracte conclourà el període d'interès
en curs.

A efectes de la determinació del tipus d'interès aplicable i d'acreditament i liquidació
d'interessos, s'entendrà que cada període d'interès successiu comença el mateix dia de la fi del
període d'interès immediat anterior, que serà, també, el dia inicial del període següent; és a dir,
s'entendrà el primer dia del període com transcorregut i l'últim dia com no transcorregut.

En cada període d'interès s'acreditarà el tipus d'interès normal o, en el seu defecte, el
substitutiu, corresponents a dipòsits al mateix termini que el període d'interès de que es tracti. A
totes les quantitats que romanguin disposades i pendents de reintegrament en un determinat
període d'interès, o part d'ell, se'ls aplicarà el tipus corresponent a l'esmentat període i al segon
dia hàbil anterior al de començament d'aquest.

A efectes informatius, el tipus d'interès efectiu anual (T AE) corresponent a aquesta operació és
el fixat a les Condicions Particulars, calculat segons resulta de la fórmula matemàtica que
apareix en el número 1, "Anexo V" de la Circular del Banco de España número 8/1990, del 7 de
setembre, i que està publicada a la pàgina 27.506 del B.O.E., número 226, del 20 de setembre
de 1990, amb la modificació de la denominació dels símbols matemàtics inclosa en la Circular
del Banco de España número 13/1993, del 21 de desembre, publicada en la pàgina 37.835 del
B.O.E., número 313, del 31 de desembre de 1993, amb la hipòtesi de la disposició de l'import
total de l'operació el dia de la signatura del contracte, pel període d'interès màxim previst en
aquest i utilitzant el tipus d'interès corresponent al tercer dia hàbil anterior al de la signatura.

SISENA.- Als interessos i comissions de liquidació periòdica establerts en el present contracte
se'ls aplicarà, a menys que es disposi una altra cosa expressament, el següent.

Les liquidacions es practicaran l'últim dia de cada període assenyalat a l'efecte en les
Condicions Particulars, així com en la data de venciment final o de reembossament,
cancel.lació o resolució anticipada del contracte, en que els interessos i comissions es
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consideraran vençuts pel seu pagament immediat.

Els interessos i comissions referits s'acreditaran per dies naturals, endeutant-se el seu import
en el compte corrent obert en el Banc a nom del Prestatari amb la mateixa data-valor de les
liquidacions, que li seran notificades per la seva comprovació i altres efectes i es practicaran
d'acord amb la formula següent:
CxRxT
I =-------------------------- , essent:
BX100
C = Capital pendent de reintegrament o deute vençut en el període de liquidació.
R = Tipus d'interès o comissió nominal en tant per cent.
T = Dies que corresponguin, dins del període de liquidació.
B (base) = 360, 90 o 30, segons si el tipus s'expressa en percentatge anual, trimestral o
mensual, respectivament.

Les comissions restants i les despeses repercutibles, així com les quotes d'amortització, els
imports reembossats anticipadament i altres reports, s'adeutaran en l'esmentat compte corrent
amb data-valor de les seves liquidacions, venciments o reembossaments respectius.

SETENA.- EI préstec serà amortitzat pel Prestatari amb la periodicitat, en el termini i mitjançant
les quotes establertes en les Condicions Particulars.
EI primer venciment tindrà lloc l'últim dia del primer període d'amortització determinat
segons l'establert a l'efecte en les Condicions Particulars.

EI Banc notificarà al Prestatari, quan sigui procedent, l'import del capital a amortitzar, així com
el de les quotes d'amortització, que s'entendran totalment acceptats si aquest no formulés cap
objecció abans del venciment de la primera quota.

VUITENA.- Independentment de l'establert en la Clàusula anterior i en les Condicions
Particulars sobre amortització del capital, si el Prestatari es trobés al corrent de pagament en
les seves obligacions financeres amb el Banc podrà anticipar, total o parcialment, el
reembossament

L'import reembossat, incrementat, en aquest cas, amb els dels interessos corresponents, es
liquidarà l'últim dia del període d'interès en que es sol.liciti pel Prestatari el reembossament
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anticipat, sempre que l'esmentada sol.licitud es rebi en el Banc abans dels 30 dies naturals a
l'últim dia de l'esmentat període; de no rebre's amb l'antelació indicada, el reembossament es
liquidarà l'últim dia del període d'interès següent.
EI Banc notificarà al Prestatari l'import del nou capital a amortitzar i el de les noves quotes
d'amortització.

NOVENA.- Com condició essencial del present contracte el Prestatari s'obliga a domiciliar els
ingressos esmentats, i/o mantenir-los domiciliats, pel seu ingrés i abonament en el compte
corrent obert al seu nom en el Banc, els ingressos que produeixin els recursos assenyalats a
les Condicions Particulars, amb caràcter irrevocable, fins que es cancel-lin totes les obligacions
financeres del Prestatari amb el Banc, comprometent-se a atorgar, en el aquest cas, a
requeriment d'aquest, el poder oportú per tal que el Banc percebi directament les quantitats
liquidades i/o recaptades provinents dels recursos indicats.

En referència a aquests ingressos, el Prestatari declara que són lliures de tota càrrega,
gravamen o compromís de domiciliació, a excepció dels esmentats, en aquest cas, en les
Condicions Particulars.

DESENA.- EI Prestatari s'obliga, en virtut d'aquest contracte, en el suposat que li fos sol.licitat
per escrit pel Banco i sempre que, a judici d'aquest, no fossin suficients les quantitats abonades
en el compte corrent del Prestatari, conseqüència dels recursos domiciliats esmentats en la
Clàusula anterior, a ampliar o, si fos el cas, substituir els recursos domiciliats amb aquells altres
que li assenyali el Banc, tot això en prou quantia per tal que existeixin domiciliats, en tot
moment, en el seu compte corrent amb el Banc, recursos que arribin a l'import de la càrrega
financera anual derivada de la present operació de crèdit i un 10 per 100 més.
ONZENA.- EI Banc queda facultat expressament de manera irrevocable, com conseqüència
d'aquest contracte i en tant no s'hagin cancel·lat totalment pel Prestatari les obligacions que li
pertoquen en virtut d'aquest, per aplicar al pagament dels interessos, comissions i despeses
repercutibles i a l'amortització del principal, als respectius venciments anteriorment regulats,
qualsevol quantitat que hi hagi al Banc a favor del Prestatari en els comptes corrents, de crèdit
o estalvi, i en general a compensar-les amb altres dipòsits de diners o de valors dels que el
Prestatari fos titular,

independentment de la denominació que rebessin i el termini establert; queda autoritzat el
Banc, a comptar des d'ara, amb la finalitat compensatòria esmentada, per cancel.lar amb
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anticipació les
imposicions, així com per vendre els valors dipositats, en la mida necessària per extingir el
deute.

A més de l'anteriorment esmentat, el Prestatari en aquest acte faculta expressament al Banc
per adeutar en el seu compte corrent els càrrecs financers derivats de la present operació i, si
fos el cas, els corresponents a altres operacions per les que pugui resultar obligat el Prestatari
amb el Banc.

En el suposat de que hi haguessin deutes vençuts pendents de pagament al Banc, com
conseqüència del present contracte o d'altres anteriorment formalitzats, el Prestatari tindrà
l'obligació de liquidar aquests deutes immediatament, per aquesta finalitat no podrà disposar de
cap quantitat de les que s'ingressin en el compte referit fins que siguin liquidades aquests
deutes; tot això sense perjudici del report d'interessos de demora.
DOTZENA.- En cas d'incompliment pel Prestatari de les seves obligacions derivades del
present contracte i, en particular, de les relatives als pagaments deguts al Banc, a l'ampliació o
substitució dels recursos fixats en les Condicions Particulars i a la seva domiciliació en el Banc,
aquest podrà, amb previ requeriment al Prestatari, rescindir el contracte per ell mateix, sense
necessitat de resolució judicial, i declarar vençuts tots els terminis. EI Banc farà efectiu quant
se'l adeuti, carregant les liquidacions corresponents en el compte corrent del Prestatari, bé
directament si hi hagués prou saldo, o bé mitjançant la pertinent compensació d'acord amb el
previst en la Clàusula anterior; carregant, en tot cas, al Prestatari els danys i perjudicis,
despeses i costos que es produeixin en conseqüència de la resolució del contracte.
EI Banc tindrà en tot moment la facultat de comprovar la realitat de la inversió del préstec en la
finalitat a que es destina. Si s'advertís que es dona una aplicació diferent a la quantitat
prestada, o que dita aplicació es fa de manera diferent de la necessàriament prevista segons la
legislació vigent, el Banc podrà, sempre previ requeriment al Prestatari, resoldre el contracte en
conformitat amb l'establert en el paràgraf anterior.

TRETZENA.- Aquest contracte de préstec, acreditatiu de l'obligació de pagament, un cop
intervingut pel fedatari públic tindrà caràcter executiu, el Banc podrà, en cas d'incompliment, fer
efectives totes les obligacions que conté i es deriven d'aquest.
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A efectes del disposat a l'article 572 de la Llei d'Enjudiciament Civil, es pacta expressament
pels contractants que la liquidació per determinar el deute executivament reclamable es
practicarà pel Banc, que expedirà l'oportuna certificació que recull el saldo que present el
compte corresponent a aquesta operació al seu tancament. Només caldrà per l'exercici de
l'acció executiva la presentació d'aquest document intervingut pel fedatari públic, juntament
amb la certificació prevista a l'article 517, apartat 2, número 5, de la Llei d'Enjudiciament Civil i
l'aportació del certificat expedit pel Banc del saldo que resulti a càrrec del Prestatari; en
l'esmentat certificat es farà constar el fedatari públic que intervingui a requeriment del Banc que
el saldo coincideix amb el que apareix en el compte obert al deutor i que la liquidació del deute
s'ha practicat en la forma pactada en aquest contracte per les parts.

CATORZENA.- EI Banc podrà cedir i transferir a tercers els seus drets i obligacions derivats del
present contracte, en l'abast i contingut que amb aquells convingui i sense que suposi cap cost
addicional pel Prestatari.
QUINZENA.- Seran a càrrec del Prestatari les taxes i altres tributs que gravin o puguin gravar la
present operació, els seus interessos, comissions, despeses repercutibles i amortització,
perquè el Banc té que percebre íntegrament, en tots els casos, les quantitats líquides que pels
esmentats conceptes es reportin com conseqüència d'aquest contracte. Aniran també a càrrec
del Prestatari totes les altres despeses ocasionades, si fos els cas, per l'atorgament del present
contracte.

Qualsevol pagament que, d'acord amb l'establert en el present contracte, faci el Prestatari al
Banc serà aplicat als següents conceptes, i per l'ordre de prelació que s'indica a continuació,
començant pel deute més antic:
1 r Interessos de demora.
2n Impostos i Despeses, Taxes o Tributs deguts.
3r Despeses i costos processals imputables al Prestatari.
4t Comissions degudes.
5é Interessos reportats i vençuts.
6èCapital disposat pendent d'amortització.
SETZENA.- Sense perjudici del dret de resolució establert en aquest contracte, en el cas de
que el Prestatari es demorés en l'acompliment de les seves obligacions de pagament amb el
Banc que per qualsevol concepte -amortització, interessos, comissions, taxes, tributs o altres
despeses repercutibles- li pertoquin, estarà obligat a satisfer, sense necessitat de previ
requeriment, el interès de demora, que es reportarà sobre l'import del deute des del dia següent
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al seu venciment.

Amb independència de l'anterior, en el suposat de que el Banc exercís l'esmentat dret de
resolució del contracte, previst en aquest contracte, les quantitats degudes pel Prestatari
reportaran, d'aquesta manera, i des de la data de notificació de l'esmentada resolució del
contracte i fins el pagament en la seva totalitat, l'esmentat interès de demora.

EI tipus d'interès de demora serà el tipus fix establert a l'efecte en les Condicions Particulars; o
el tipus d'interès variable, normal o substitutiu, definit en la Clàusula Cinquena d'aquest
contracte més el marge addicional fixat en les Condicions Particulars, si la suma dels dos
components anteriors fos superior a l'esmentat tipus fix.

Quan, en conformitat amb l'anterior, procedeixi aplicar l'interès normal establert en el punt 1 de
la Clàusula Cinquena, el tipus serà el corresponent a dipòsits al mateix termini que el període
de liquidació establert en les Condicions Particulars.
EI tipus d'interès substitutiu s'aplicarà, en aquest cas, en conformitat amb el disposat en el punt
2 de la Clàusula Cinquena; s'entendrà substituïda la referència que es fa en l'últim paràgraf al
període d'interès pel període de liquidació.

Les liquidacions d'interessos de demora es practicaran en la forma i amb la periodicitat
previstes en la Clàusula Sisena i en les Condicions Particulars, així com en les dates en que
existeixi saldo en el compte corrent del Prestatari per atendre parcial o totalment el pagament
del deute vençut.

Els interessos de demora reportats, líquids, vençuts i no satisfets es capitalitzaran en l'últim dia
de cada període de liquidació, de manera que, com augment de capital, reportin nous
interessos al tipus d'interès de demora fixat en aquesta Clàusula.

DISSETENA.- EI Prestatari s'obliga a comunicar al Banc tots els acords que afectin de
qualsevol manera les condicions d'aquest contracte i, en especial, als recursos fixats en les
Condicions

Particulars, així com les consignacions pressupostaries per pagar al Banc la càrrega financera
anual, a fi de que es pugui recórrer legalment contra els que consideri que li perjudiquen, í es
compromet en l'acompliment de tots aquells requisits i tràmits que exigeixi la formalització i
desenvolupament d'aquesta operació, les seves garanties, l'aplicació dels fons a les finalitats
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que amb aquesta es financin i el pagament de les seves obligacions amb el Banc.
EI Prestatari haurà de remetre anualment al Banc copia del Pressupost vigent i de la liquidació
de l'anterior.
DIVUITENA.- Els Jutges i Tribunals competents, per atendre tantes qüestions de litigi que
poden derivar del present contracte, seran els de la ciutat de Barcelona per ser aquest el lloc
d'acompliment de l'obligació.

DINOVENA.- La present operació, subjecta a tributació per l'Impost sobre el Valor Afegit, es
troba exempta d'aquest, per expressa causa d'exempció recollida en l'article 20, apartat 1,
número 18, lletra c), de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, reguladora de l'Impost.
VINTENA.- S'assenyalen com domicilis per la pràctica de qualsevol notificació i comunicació
entre les parts contractants, en relació amb el present contracte, els indicats en aquest
document. Les esmentades notificacions, i comunicacions es portaran a terme per mitjans que
permetin tenir constància de la identitat del remitent i del lliurament.
VINT -I-UNENA.- Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública o intervingut per
Fedatari Públic, a petició de qualsevol de les parts, corrent a càrrec del Prestatari les despeses
que originés la formalització pública o intervenció indicades.
CLAUSULA ADDICIONAL.- Sense perjudici de lo pactat anteriorment en el present contracte,
els pagaments derivats d'aquest préstec es faran a la compte número 1004-8051-0208099-4,
oberta a nom de la part prestatària, a la oficina 8051 del Banco de Crédito Local de España
S.A. Per atendre els pagaments, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte
les quantitats que té que percebrà en concepte de participació municipal en els Tributs del
Estat durant tot el temps en que aquest préstec no estigui totalment cancel.lat. S'entén que
aquesta domiciliació irrevocable de transferències s'efectua com un fraccionament previ del
import total a transferir en la proporció que representen les anualitats de les operacions vigent
acollides al sistema de domiciliacions, d'acord amb el conveni entre el Departament d'Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya y el Banco de Crédito Local de España SA relatiu a
les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de
domiciliació de la participació municipal en els Tributs del Estat.
I com prova de conformitat signen el present document en dos originals i a un sol efecte, al lloc
i data abans indicats, fent-se constar que cadascuna de les parts rep un exemplar del present
contracte, de les tarifes de comissions i despeses repercutibles, així com de les normes de
valoració i liquidació que també signen com a prova de conformitat, tot això d'acord amb el
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disposat en les normes vigents del Banco de España sobre transparència de les operacions i
protecció dels clients."

El senyor Camprubí i Duocastella diu que en l'anterior ple es va aprovar la minuta de
l'operació de crèdit de 7.675.000 euros amb el Banc de Crédito Local, però a l'hora de
comprovar la minuta es va observar que hi havia alguns errors que no expressaven
exactament quina era l'oferta que havia fet el banc esmentat, i per tant, es van introduir
aquestes esmenes, que bàsicament es tracta que en l'oferta econòmica es deia que
no hi havia cap despesa de corretatge i que no hi hauria cap tipus d'arrodoniments i en
canvi en la minuta constava que l'Ajuntament es feia càrrec dels corretatges i que hi
havia arrodoniments. Al prevaler l'oferta econòmica que es va presentar i que es va
obrir en el seu dia, s'ha fet la modificació corresponent.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC) i 8 abstencions (6 GMCiU i 2 GMPP) i 1 abstenció del senyor Alexis Serra per
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels assumptes inclosos en els punts 6.1.9 a
6.1.13 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
6.1.9

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS
CIGALONS",
ÀMBIT
D'URBANITZACIÓ
AU2
I
APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 15 de març de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció de
Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra "Projecte d'urbanització pla
parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU2, mòdul aplicable i determinació de
la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el
que es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que
produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es
poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1. Per Decret del dia 10 d'agost de 2004 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU2,
quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 3 de març de 2005.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 177.372,94 €.
II. Legislació aplicable
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La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.

-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU2
té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de
la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Així mateix, pel què fa als àmbits d'urbanització AU2 Bernat Oller ... comprenen
sòls que no han estat mai urbanitzats, essent sòls erms utilitzats com a
aparcament de vehicles.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
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actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions
TOTAL COST

0,00 €
124.063,70 €
53.309,22 €
0,00 €
177.372,94 €

3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
de l'actuació i en consideració a que es converteixen en solars els terrenys
afectats, es creu convenient l’aplicació del 90 % sobre el cost total, resultant
coherent amb el benefici especials obtingut pels contribuents..
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

177.372,94 €
90 %
159.635,65 €
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3.7. El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit
d'urbanització AU2 és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou en
una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la
realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es
pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 159.635,65 €, equivalents al 90 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
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6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament
i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres "Projecte
d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU2.
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 suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació

17.737,29 €
90 %

Base imposable

159.635,65 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

1.628,00 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

98,056296
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TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
* 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 presentarhi 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".

BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES "PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS CIGALONS", ÀMBIT D'URBANITZACIÓ AU2

Primera. Fet imposable
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització
AU2 té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art.
29 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Així mateix, pel què fa als àmbits d'urbanització AU2 Bernat Oller ... comprenen
sòls que no han estat mai urbanitzats, essent sòls erms utilitzats com a
aparcament de vehicles.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes,
representant doncs un evident benefici especial per a totes les finques veïnes.
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2. Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i
especialment beneficiats per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a
aquest expedient (annex 2), i corresponen a les illes cadastrals 1704003 i 1704066.

Segona. Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres
figura a l’annex 2.

Tercera. Determinació del cost de les obres
1.

El pressupost total d'execució de l'obra és de 177.372,94 €, i està integrat pels
conceptes següents (annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions
TOTAL COST

2.
3.

0,00 €
124.063,70 €
53.309,22 €
0,00 €
177.372,94 €

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final
resulta inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de
les quotes corresponents.

Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament
suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques de l'actuació i en
consideració a que es converteixen en solars els terrenys afectats, es creu convenient
l’aplicació del 90 % sobre el cost total, resultant coherent amb el benefici especials
obtingut pels contribuents..
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Cinquena. Bases de repartiment
1.

En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

2.

177.372,94 €
90 %
159.635,65 €

El mòdul aplicable resulta del càlcul següent.
Base imposable

159.635,65 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

1.628,00 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

98,056296

3.

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es
calcularà aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la
finca.

4.

El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions
que experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de
repartiment.

Sisena.- Relació de quotes provisionals
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de
repartiment que corresponen a cada contribuent s'adjunta com annex 4.

Setena. Terminis de cobrament
En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el
termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la
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distribució del seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les
quotes es portarà a terme de la forma següent:
- 1/3 a l’inici de l’execució de les obres
- 1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost
- 1/3 restant a l’acabament de les obres

Vuitena. Normativa aplicable
En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança
Fiscal Municipal reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article
34.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.

6.1.10 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS
CIGALONS",
ÀMBIT
D'URBANITZACIÓ
AU3
I
APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 15 de març de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció de
Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra "Projecte d'urbanització pla
parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU3, mòdul aplicable i determinació de
la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el
que es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que
produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es
poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1 Per Decret del dia 10 d'agost de 2004 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU3,
quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 3 de març de 2005.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 145.638,14 €.
II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
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-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.

-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU3 té
aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Pel que fa a l'àmbit d'urbanització AU3 Joan Vilanova, cal fer esment de
l'existència d'una vorera molt deteriorada als dos costats del carrer ... essent la
resta de sòl una explanada sense urbanitzar utilitzada també com a aparcament
de vehicles.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de
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5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions
TOTAL COST

0,00 €
136.953,10 €
8.685,04 €
0,00 €
145.638,14 €

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
de l'actuació i en consideració a que es converteixen en solars els terrenys
afectats, es creu convenient l’aplicació del 90 % sobre el cost total, resultant
coherent amb el benefici especials obtingut pels contribuents..
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

145.638,14 €
90 %
131.074,33 €

3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
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L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit
d'urbanització AU3 és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou en
una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la
realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es
pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 131.074,33 €, equivalents al 90 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
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6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament
i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres "Projecte
d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU3.
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 suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació

145.638,14 €
90 %

Base imposable

131.074,33 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

8.368,00 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

15,663758

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
* 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.
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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 presentarhi 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.
ANNEX 1
BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES "PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS CIGALONS", ÀMBIT D'URBANITZACIÓ AU3

Primera. Fet imposable
1.

D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització
AU3 té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art.
29 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Pel que fa a l'àmbit d'urbanització AU3 Joan Vilanova, cal fer esment de
l'existència d'una vorera molt deteriorada als dos costats del carrer ... essent la
resta de sòl una explanada sense urbanitzar utilitzada també com a aparcament
de vehicles.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes,
representant doncs un evident benefici especial per a totes les finques veïnes.

2.

Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i
especialment beneficiats per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a
aquest expedient (annex 2), i corresponen a les illes cadastrals 1704063, 1704064,
1704065 i 1704067.

Segona. Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
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contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres
figura a l’annex 2.

Tercera. Determinació del cost de les obres
1. El pressupost total d'execució de l'obra és de 145.638,14 €, i està integrat pels
conceptes següents (annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions
TOTAL COST
2.
3.

0,00 €
136.953,10 €
8.685,04 €
0,00 €
145.638,14 €

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final
resulta inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul
de les quotes corresponents.

Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament
suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques de l'actuació i en
consideració a que es converteixen en solars els terrenys afectats, es creu convenient
l’aplicació del 90 % sobre el cost total, resultant coherent amb el benefici especials
obtingut pels contribuents..

Cinquena. Bases de repartiment
1. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
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actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
2.

145.638,14 €
90 %
131.074,33 €

El mòdul aplicable resulta del càlcul següent.
Base imposable

131.074,33 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

8.368,00 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

15,663758

3. En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es
calcularà aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la
finca.
4. El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions
que experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment.
Sisena.- Relació de quotes provisionals
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de
repartiment que corresponen a cada contribuent s'adjunta com annex 4.
Setena. Terminis de cobrament
En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el
termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la
distribució del seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les
quotes es portarà a terme de la forma següent:
- 1/3 a l’inici de l’execució de les obres
- 1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost
- 1/3 restant a l’acabament de les obres
Vuitena. Normativa aplicable
En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança
Fiscal Municipal reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article
34.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
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6.1.11 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS
CIGALONS",
ÀMBIT
D'URBANITZACIÓ
AU3-1
I
APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 15 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció de
Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra "Projecte d'urbanització pla
parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU3-1, mòdul aplicable i determinació
de la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en
el que es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que
produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es
poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.3. Per Decret del dia 10 d'agost de 2004 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU31, quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 3 de març de 2005.
1.4. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 25.718,65 €.
II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.

-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
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béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU3-1
té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de
la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
La realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició
de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.1 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.2 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.3 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.4 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
25.718,65 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST

25.718,65 €

3.5 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
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realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. L'execució d'aquesta
cruïlla representa un benefici especial tant pels tram de nova urbanització del
carrer Vilanova, com per la cantonada d'aquest que no és objecte d'aquesta
urbanització, estimant-se aquest benefici en un 50 %.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

25.718,65 €
50 %
12.859,33 €

3.6 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.

V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
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VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit
d'urbanització AU3-1 és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou
en una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la
realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es
pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 12.859,33 €, equivalents al 50 % del cost
que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit
del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament
i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres "Projecte
d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU3-1.
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del
cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de
repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i normativa
aplicable (annex 1).
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- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex
3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació

25.718,65 €
50 %
12.859,33

Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

€
8.624,00 m2
1,491110

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
* 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 presentarhi 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.

BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES "PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS CIGALONS", ÀMBIT D'URBANITZACIÓ AU3-1
Primera. Fet imposable
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es
produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que
li són atribuïts. L’obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit
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d'urbanització AU3-1 té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades
en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
La realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les
contribucions especials per a totes les finques veïnes, representant doncs un evident
benefici especial per a totes les finques veïnes.
Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment
beneficiats per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 2), i
corresponen a les illes cadastrals 1603001, 1703022, 1704063, 1704064, 1704065 i 1704067.

Segona. Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la consideració de
subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les contribucions especials per a la
realització d’obres o establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els
propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a
l’annex 2.

Tercera. Determinació del cost de les obres
El pressupost total d'execució de l'obra és de 25.718,65 €, i està integrat pels conceptes següents
(annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
25.718,65 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST

25.718,65 €

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta
inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris
La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que l’Ajuntament suporta per
a la realització d’aquesta obra. L'execució d'aquesta cruïlla representa un benefici especial tant
pels tram de nova urbanització del carrer Vilanova, com per la cantonada d'aquest que no és
objecte d'aquesta urbanització, estimant-se aquest benefici en un 50 %.
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Cinquena. Bases de repartiment
En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al
pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna de
l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat
procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o bé
l'edificat en cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma
real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen
un major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

25.718,65 €
50 %
12.859,33 €

El mòdul aplicable resulta del càlcul següent.
Base imposable

12.859,33 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

8.624,00 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

1,491110

-

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es
calcularà aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent
a la finca.

-

El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions
que experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de
repartiment.

-

El cost d'aquesta urbanització recau (en un 50 %) sobre els propietaris del tram
de carrer Joan Vilanova de nova urbanització, doncs amb l'exeució d'aquesta
cruïlla es materialitza la seva connexió a la xarxa urbana, així com als
propietaris immediats.

-

Sisena.- Relació de quotes provisionals

-

La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de
repartiment que corresponen a cada contribuent s'adjunta com annex 4.

-

Setena. Terminis de cobrament

-

En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
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-

1/3 a l’inici de l’execució de les obres

-

1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost

-

1/3 restant a l’acabament de les obres

-

Vuitena. Normativa aplicable

-

En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació
l'Ordenança Fiscal Municipal reguladora de les Contribucions Especials, de
conformitat amb l'article 34.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

6.1.12 PROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS
CIGALONS",
ÀMBIT
D'URBANITZACIÓ
AU4
I
APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 15 de març de 2005 que, transcrit, diu el següent:

"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció de
Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra "Projecte d'urbanització pla
parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4, mòdul aplicable i determinació de
la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el
que es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que
produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es
poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1 Per Decret del dia 10 d'agost de 2004 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4,
quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 3 de març de 2005.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 151.716,92 €.

II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.
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-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4 té
aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Així mateix, pel què fa als àmbits d'urbanització AU2 Bernat Oller i AU4 Prudenci
Comellas, comprenen sòls que no han estat mai urbanitzats, éssent sòls erms
utilitzats com a aparcament de vehicles
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.2 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.3 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
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establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.4 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
151.716,92 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST

151.716,92 €

3.5 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
de l'actuació, dotant d'urbanització a sòls que no disposaven d'aquesta, es creu
convenient l’aplicació del 90 % sobre el cost total, resultant coherent amb el
benefici especials obtingut pels contribuents..
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

151.716,92 €
90 %
136.545,23 €

3.6 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.

IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
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L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.

V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit
d'urbanització AU4 és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou en
una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la
realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es
pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 136.545,23 €, equivalents al 90 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
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6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament
i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.

Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres "Projecte
d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4.
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 suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

151.716,92 €
90 %
136.545,23 €
3.916 m2
34,868547

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
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com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
* 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 presentarhi 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".

BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES "PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS CIGALONS", ÀMBIT D'URBANITZACIÓ AU4

Primera. Fet imposable
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals,
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i
sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per
complir els fins que li són atribuïts. L’obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal
dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4 té aquesta consideració perquè s’inclou en
una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Així mateix, pel què fa als àmbits d'urbanització AU2 Bernat Oller i AU4 Prudenci
Comellas, comprenen sòls que no han estat mai urbanitzats, éssent sòls erms
utilitzats com a aparcament de vehicles
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes,
representant doncs un evident benefici especial per a totes les finques veïnes.
Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment
beneficiats per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient
(annex 2), i corresponen a les illes cadastrals 16030 I 17040.
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Segona. Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres
figura a l’annex 2.

Tercera. Determinació del cost de les obres
El pressupost total d'execució de l'obra és de 151.716,92 €, i està integrat pels conceptes
següents (annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
151.716,92 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST

151.716,92 €

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta
inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.

Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament
suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques de l'actuació,
dotant d'urbanització a sòls que no disposaven d'aquesta, es creu convenient
l’aplicació del 90 % sobre el cost total, resultant coherent amb el benefici especials
obtingut pels contribuents..

Cinquena. Bases de repartiment
En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
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distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra
a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el
sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a
l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament
superior pel qual la realització de les obres representen un major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

151.716,92 €
90 %
136.545,23 €

El mòdul aplicable resulta del càlcul següent.
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

136.545,23 €
3.916 m2
34,868547

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà
aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.
El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que
experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment.
Sisena.- Relació de quotes provisionals
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de
repartiment que corresponen a cada contribuent s'adjunta com annex 4.
Setena. Terminis de cobrament
En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el
termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la
distribució del seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les
quotes es portarà a terme de la forma següent:
- 1/3 a l’inici de l’execució de les obres
- 1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost
- 1/3 restant a l’acabament de les obres

Vuitena. Normativa aplicable
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En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació
l'Ordenança Fiscal Municipal reguladora de les Contribucions Especials, de
conformitat amb l'article 34.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

6.1.13 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS
CIGALONS",
ÀMBIT
D'URBANITZACIÓ
AU4-1
I
APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 15 de març de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció de
Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra "Projecte d'urbanització pla
parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4-1, mòdul aplicable i determinació
de la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en
el que es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que
produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es
poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1 Per Decret del dia 10 d'agost de 2004 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4-1,
quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 3 de març de 2005.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 34.354,49 €.
II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.

-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
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III. Fonaments de dret

3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
"Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4-1
té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de
la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
... al tram inicial del carrer Prudenci Comellas ... existeix un tram urbanitzat amb
vorera de panot als dos costats del carrer i una capa d'asfalt.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00 €
34.354,49 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €

Indemnitzacions

0,00 €
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TOTAL COST

34.354,49 €

La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, no ha
de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres.
Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment entre els
subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
de l'actuació i en consideració a la preexistènci d'urbanització parcialment
exectuada, es creu convenient l’aplicació del 50 % sobre el cost total, resultant
coherent amb el benefici especials obtingut pels contribuents..
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

34.354,49 €
50 %
17.177,25 €

El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost real
és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de les
quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
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V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.

VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit
d'urbanització AU4-1 és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou
en una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la
realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es
pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 17.177,25 €, equivalents al 50 % del cost
que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit
del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament
i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres "Projecte
d'urbanització pla parcial Tossal dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4-1.
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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 suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació

34.354,49 €
50 %

Base imposable

17.177,25 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

1.260,00 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

13,632738

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
* 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 presentarhi 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".
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BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES "PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TOSSAL DELS CIGALONS", ÀMBIT D'URBANITZACIÓ AU4-1
Primera. Fet imposable
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals,
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i
sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per
complir els fins que li són atribuïts. L’obra "Projecte d'urbanització pla parcial Tossal
dels Cigalons", àmbit d'urbanització AU4-1 té aquesta consideració perquè s’inclou en
una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
... al tram inicial del carrer Prudenci Comellas ... existeix un tram urbanitzat amb
vorera de panot als dos costats del carrer i una capa d'asfalt.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes,
representant doncs un evident benefici especial per a totes les finques veïnes.
Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment
beneficiats per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient
(annex 2), i corresponen a les illes cadastrals 1603001, 1704067 i 1704079.

Segona. Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres
figura a l’annex 2.
Tercera. Determinació del cost de les obres
El pressupost total d'execució de l'obra és de 34.354,49 €, i està integrat pels conceptes
següents (annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00 €
34.354,49 €
0,00 €
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Indemnitzacions
TOTAL COST

0,00 €
34.354,49 €

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta
inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris
La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que l’Ajuntament
suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques de l'actuació i en
consideració a la preexistènci d'urbanització parcialment exectuada, es creu
convenient l’aplicació del 50 % sobre el cost total, resultant coherent amb el benefici
especials obtingut pels contribuents..
Cinquena. Bases de repartiment
En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra
a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el
sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a
l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament
superior pel qual la realització de les obres representen un major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

34.354,49 €
50 %
17.177,25 €

El mòdul aplicable resulta del càlcul següent.
Base imposable

17.177,25 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

1.260,00 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

13,632738

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà
aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.
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El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que
experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment.
Sisena.- Relació de quotes provisionals
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de
repartiment que corresponen a cada contribuent s'adjunta com annex 4.
Setena. Terminis de cobrament
En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el
termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la
distribució del seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les
quotes es portarà a terme de la forma següent:
- 1/3 a l’inici de l’execució de les obres
- 1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost
- 1/3 restant a l’acabament de les obres
Vuitena. Normativa aplicable
En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança
Fiscal Municipal reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article
34.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta de cinc expedients diferents,
però en definitiva fan referència a les cues per relligar el projecte del Pla Parcial del
Tossal dels Cigalons amb la ciutat, que vénen numerats per cinc expedients.
El primer fa referència al carrer Bernat Oller. Es tracta d'una part que no s'ha
urbanitzat mai; el segon fa referència al carrer Joan Vilanova i concerneix a espais que
tampoc s'han urbanitzat mai; el tercer fa referència al carrer Prudenci Comellas.
Al tractar-se d'espais mai urbanitzats i generar un benefici especial s'apliquen les
contribucions del 90%. No obstant això, hi havia dos espais ubicats en la cruïlla dels
carrers Joan Vilanova i el Prudenci Comellas, en la qual hi havia un tram
semiurbanitzat, i en aquest cas s'aplica el 50% de les contribucions, i en conseqüència
se separa en expedients diferents.
En el cas del carrer Bernat Oller, el pressupost és de 177.000 €, al 90% d'aplicació i
surt a un preu unitari per mòdul de 98€. La diferència important entre mòduls es deu
a què ve determinat per la quantitat de superfície edificable que hi ha en aquell sector.
En el cas del carrer Joan Vilanova les obres pugen 145.000€, el percentatge és del
90% i surt un preu unitari per mòdul de 15,66 €. En la intersecció del Carrer Joan
Vilanova amb el carrer Prudenci Comellas, el pressupost és de 25.000€, en el qual se
li aplica el 50% i en resulta un preu unitari de 1,49€.
En el cas del carrer Prudenci Comellas, la part nova té un pressupost de 150.000€, al
90% d'aplicació, i en resulta un preu unitari de 34.000€. Finalment, el tram de Prudenci
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Comellas amb Joan Vilanova té un pressupost de 34.500€, amb una aplicació del
50%, i en resulta un preu unitari de 13,632€.
L'alcalde sotmet a votació conjunta el dictàmens 6.1.9 a 6.1.13, ambdós inclosos, i
s'aproven per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 5 GMCiU i 2
GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Serra i Martínez, per absència de la Sala en el
moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevenen acords plenaris amb els continguts
que han quedat reproduïts.

6.1.14 MODIFICAR L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN
SESSIÓ DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2004 PEL QUAL S'APROVAVA LA
REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 10 de març de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"El Ple de la corporació, en sessió del dia 20 de desembre de 2004, va adoptar l’acord
relatiu a l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’ Habitants, amb
referència a 1 de gener de 2004, amb tota la documentació que comprenia i amb la
formalització de les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior. El resum
numèric de la revisió anual esmentada donava el resultat de 68.314 habitants, pendent
de ratificació per part de l’Institut Nacional d’Estadística.
L'acord plenari esmentat fou adoptat en resposta a la necessitat de donar compliment
dins de l’any 2004 a l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial de
les entitats locals, en la nova redacció donada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre,
pel qual es modifica el Reglament esmentat .
L’Ajuntament de Manresa, en data 27 d’abril de 2004, en temps i forma, havia enviat
oficialment a l’INE un escrit en el qual la proposta de xifra de població que resultava de
les seves dades era de 68.505 habitants, però l'organisme oficial expressat, mitjançant
el fichero de reparos R08113IA.004, va desestimar la proposta de l’Ajuntament i va
donar com a resultat de la coordinació INE una xifra de 68.078 habitants.
En data de 29 de desembre de 2004, l’Ajuntament va rebre escrit de la Delegació de
l’INE a Barcelona, amb núm. de sortida 28 200400182218 de 22/12/2004, en el qual se
li comunicava, que d’acord amb l'RD 2348/2004, de 23 de desembre, pel qual es
publiquen les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides
a 1 de gener de 2004, la xifra de població oficial que li corresponia era de 68.505
habitants.
Per tot això és necessari modificar, als efectes de coordinació, l’acord plenari de 20 de
desembre de 2004 i adaptar-lo a la xifra declarada oficial per l'INE i, en conseqüència,
proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
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Modificar l’acord adoptat pel Ple de la corporació en sessió del dia 20 de desembre de
2004, pel qual s'aprovava la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb
referència a 1 de gener de 2004, en el sentit de variar la xifra resultant del resum
numèric de revisió anual de 68.314 habitants per la de 68.505 habitants, xifra
declarada oficial per l’Institut Nacional d’ Estadística".
El senyor Camprubí i Duocastella diu que fent referència al ple del mes de
desembre, moment en què es va sotmetre a l'aprovació d'aquest ple el dictamen del
padró d'habitants, ja es deia que s'havia d'aprovar en aquell moment perquè era un
precepte legal, malgrat no disposar de la ratificació de l'Institut Nacional d'Estadística.
L'últim dia de l'any, l'INE va informar que acceptava la xifra oficial que l'Ajuntament ja
havia proposat el mes d'abril.
Per tant, per tal de coordinar l'Ajuntament de Manresa i l'INE es declara formalment
que el padró d'habitants a l'1 de gener de 2004 és de 68.505 habitants.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.14 i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS,
4 GMERC, 2 ICV-EA, 6 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció del Sr. Martínez per absència
de la Sala en la moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERENT A LA UBICACIÓ
DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LA
CATALUNYA CENTRAL.

El secretari dóna compte de la proposició de 16 de març de 2005, presentada pel Grup
Municipal de CiU, que, transcrita, diu el següent:
" EI passat 13 de gener de 2004 el Govern de la Generalitat aprovava el nomenament
de Josep Ramon Mora, com a subdelegat a la Catalunya Central, i es deixava pendent
de decidir on s'ubicaria el nou subdelegat i quines serien les seves funcions.
De forma provisional, la seu de l'actual Subdelegació del Govern a les Comarques
Centrals és la ciutat de Barcelona.
En el moment en que el Govern de la Generalitat decideix apostar per la creació de la
figura del Subdelegat a les Comarques Centrals, entenem que ho fa amb una voluntat
de descentralització de l'administració catalana, per tal de garantir que aquesta estigui
amb major contacte amb la realitat del territori ajudant així a un bon criteri de reequilibri
territorial.
Per tot això el GM de CIU proposa al ple els següents acords:
1. Demanar formalment que la seu de la subdelegació de les Comarques Centrals
s'ubiqui a Manresa, donat el seu factor de centralitat geogràfica, demogràfica,
històrica i d'accessibilitat.
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2. Fer arribar el següent acord al Conseller en Cap del Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a l'Associació Catalana de Municipis".
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena de substitució, de data 21 de
març de 2005, presentada pels Grups Municipals d'ERC, ICV-EA i PSC que, transcrita,
diu el següent:
" EI Govern de la Generalitat té el compromís d'avançar en la descentralització i
l'organització del territori, amb la creació de les vegueries, amb la voluntat de que
siguin alhora un òrgan de representació del territori i també de descentralització de la
Generalitat.
Des de Manresa hem apostat sempre per la Catalunya Central, com a àmbit de la
futura vegueria, amb la convicció que les comarques que la composem tenim
interessos en comú com ara millorar la qualitat de vida de les nostres ciutadanes i
ciutadans, i que podem fer avançar millor des de la suma d'esforços.
En aquest sentit, el nomenament d'un subdelegat per a la Catalunya Central el passat
gener de 2004 era un primer pas que anava decididament en aquesta direcció.
És per això que, amb la voluntat de seguir avançant en aquest sentit, proposem al Ple
l'adopció del següent
ACORD:
Demanar al Govern de la Generalitat que avanci en el desplegament de l'organització
territorial de Catalunya per tal de superar l'actual estadi de subdelegacions
governamentals i garantir una prestació més eficient dels serveis als ciutadans. "
L'alcalde diu que el debat el plantejaran de la manera següent: primer parlarà el
representant del grup de CiU, després els grups que han presentant l'esmena, ICV-EA,
ERC i PSC, defensaran la seva posició i, finalment, el representant del grup del PPC.
El senyor Vives i Portell manifesta que, d'entrada, li agradaria que quedés clara una
cosa a l'hora de defensar la proposta i és que no està presentada en contra de ningú
sinó a favor d'un conjunt. Diu això perquè, de vegades, quan parlen d'ubicar
delegacions que sembla que puguin portar al darrera, aparellat, la presumpta, la
possible, la futura, la propera capitalitat, puguin aixecar butllofes. I no hi ha cap
intenció des del grup municipal de CiU de l'Ajuntament de Manresa d'aixecar cap
mena de butllofa. Senzillament intenten fer una proposició que es basi, i a més d'una
manera absolutament transparent, en el sentit comú. Creu que no caldria explicar-la
gaire perquè s'explica bastant per ella mateixa. De tota manera, es reiterarà en algun
dels arguments que s'hi exposen i després els podran debatre tant com faci falta.
Entenen que el 13 de gener del 2004, el Govern de la Generalitat, i amb això creu que
coincideixen tots els grups que estan en aquest consistori, va nomenar una persona
benvolguda per part de tots, Josep Ramon Mora, com a subdelegat a la Catalunya
Central o de les comarques centrals. I això no va ser gratuït. Es va produir aquest
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nomenament perquè el Govern de la Generalitat de Catalunya té una clara vocació
perquè hi hagi una descentralització administrativa i, per tant, en una divisió territorial
que encara s'està discutint hi hagi una participació més activa per part del que es
poden anomenar, ja veuran si ho seran finalment o no, les futures vegueries.
Entenen que és una mesura que, més enllà que puguin estar discutint el model
territorial entre els uns i els altres, el fet de pensar filosòficament en una
descentralització administrativa i, sobretot, en la presència de l'administració de
manera molt propera en el mateix territori, és extraordinàriament positiu. Perquè, a
més, trenca amb aquest binomi que es produeix de manera fàctica entre la Catalunya
que pesa més demogràficament del cinturó metropolità de Barcelona i la Catalunya
més de terra endins que potser demogràficament no pesa tant, però que territorialment
té una força molt important que no es pot deixar de tenir en compte.
Tampoc no els va estranyar des de bon començament que el subdelegat estigués a
Barcelona, perquè el nomenament va ser d'una manera molt ràpida i tot això
necessitava d'un procés per discutir cap on havia d'anar el subdelegat, si es mantenia
Barcelona o no. Però ha passat més d'un any i des del grup municipal de CiU entenen
que una Subdelegació de les comarques centrals o de la Catalunya Central, no té
gaire sentit que la seva seu estigui a Barcelona. Amb això no volen dir que el
subdelegat no hagi d'anar a Barcelona, segurament que s'hi haurà d'estar molt i hi
haurà de viatjar molt, per discutir, per aconseguir, per treballar, per influenciar en molts
aspectes i en situacions i en circumstàncies que tenen un interès molt important
respecte al territori que li toca treballar. Però el que sí que és evident és que entenen
que si ha un subdelegat de les comarques centrals, la seu ha de tenir-la en aquest
territori de la Catalunya Central. Segurament que li podran que és la Catalunya Central
i aquí ja poden organitzar un debat molt llarg perquè no ho poden basar només en un
sentiment de pertinença. Aquests últims mesos han sentit posicions de tota mena. Hi
havia gent de partits determinats, d'ajuntaments determinats, de formacions
determinades o de lobbys determinats que deien "nosaltres no volem ser de la
Catalunya central perquè pensem que som d'un altre lloc" . I li sembla que aquesta
opinió és tan respectable com la que pugui dir al contrari. Per tant, ell ja entén que la
definició sobre la Catalunya Central no és fàcil. Però, en canvi, creu que sí que
coincidiran a dir – i no vol ser agosarat en l'argumentació-, que els que estan en
aquest consistori sí que tenen bastant clar que Manresa sí que forma part d'això que
normalment han vingut anomenant, durant molts anys, Catalunya Central. Després
també podran debatre si en aquest sentit han de jugar un paper de capitalitat o no, li
sembla que aquest és un factor subjacent a la situació, però el que sí que és cert és
que ningú discuteix, almenys entre ells, o discuteix poc o gens, que formen part
d'aquesta realitat, encara que, de vegades, sigui una realitat una difusa. I això ho
entenen.
Per això, l'únic que demanen és que passat aquest temps prudencial, passat aquest
temps en què el mateix subdelegat ha pogut veure quines eren les atribucions, ha
pogut veure quina era la feina que li tocava fer, ha pogut veure quins eren els
problemes que podia tenir, ha pogut veure quina necessitat tenia de contactar
diàriament amb el territori, els ha semblat que era lògic demanar, ja que els
manresans, en general, més enllà de les adscripcions polítiques, tenen clar que
Manresa forma part d'això, que la Subdelegació sigui a Manresa . I punt. I diu això
sense més ambicions al darrere. En tot cas, si a això hi vénen associades tot un seguit
de circumstàncies, doncs que hi vinguin, i si no hi vénen, ja veuran quin és el model
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que es dibuixa finalment, però si la ciutat se sent que forma part d'aquesta realitat, si hi
ha un subdelegat que té, entre d'altres feines, però bàsicament, la de treballar en
funció d'aquesta realitat més o menys difusa que es diu Comarques centrals o de la
Catalunya Central, entenen que el més lògic és que tingui una seu en aquesta
demarcació. I com que CiU sí que té clar que hi pertanyen, entenen que el més
correcte, el més normal, de més sentit comú, és que aquesta Subdelegació estigui a la
ciutat de Manresa. Perquè de fet, si això és lògic, és lògic per moltes altres coses. No
entendrien que la seu de la Generalitat de Catalunya no estigués en un lloc que no fos
Barcelona i algú pot dir que ningú discuteix que Barcelona és la capital de Catalunya. I
és cert. Però, si està a Barcelona és per alguna cosa. I ningú entendria, que
l'Ajuntament de Manresa no estigués a Manresa, sinó que estigués en un altra banda.
I que l'alcalde no tingués el seu despatx a l'Ajuntament de Manresa. Li podria tenir?
Evidentment que sí. I tal i com es treballa avui amb les noves tecnologies podríem tenir
tots el despatx en qualsevol lloc del món. I de fet, això passa. Però el més lògic, de
sentit comú, és que adscrivim les feines – sobretot quan estat tan lligades a un àmbit
territorial – al territori. I aquesta és la proposta que planteja CiU . No planteja res més
que això. I, repeteix el senyor Vives, ho plantegen amb la voluntat de no anar contra
ningú i amb la voluntat de ser constructius. Entenen que és lògic que una petició
d'aquestes característiques pot plantejar debat. Però avançar, créixer, evolucionar,
implica conflicte moltes vegades, conflicte entès en el millor sentit de la paraula. I el
fet que diguin que s'avanci en aquest sentit ja que el Govern pren una determinació,
pot continuar sent conseqüent amb aquesta determinació, brindar-li aquesta
oportunitat, demanar-li que ho sigui, sembla el més natural.
Tot seguit, el senyor Vives diu que es pronunciarà sobre l'esmena de substitució. El
text de l'acord de l'esmena diu "Demanar al Govern de la Generalitat que avanci en el
desplegament de l'organització territorial de Catalunya per tal de superar l'actual estadi
de subdelegacions governamentals i garantir una prestació més eficient dels serveis
als ciutadans". Hi estan totalment d'acord. És clar que ho volen tot això, però és que
una cosa no treu l'altra. El fet de demanar al Govern de la Generalitat que avanci en el
desplegament de l'organització territorial de Catalunya no treu que aquest mateix
govern, pugui prendre la decisió de dir que, de moment, el subdelegat de Govern a la
Catalunya Central el posaran a Manresa. Li sembla que una cosa no és incompatible
amb l'altra. O és que prendre aquesta decisió és anar en contra del desplegament de
l'organització territorial de Catalunya? I afegeix l'esmena "per tal de superar l'actual
estadi de subdelegacions governamentals". Entenen que quan es parla de l'actual
estadi de subdelegacions governamentals deu ser de la provisionalitat però pel que fa
les seves ubicacions no pel que fa a la decisió dels òrgans. Li costa de creure que
qualsevol govern, en aquest cas el govern de la Generalitat no prengui una decisió
com aquesta. Si se li permet, farà una mica de política ficció i es posarà en el lloc de
qui ha de prendre aquesta decisió. Si es pren la decisió de nomenar un subdelegat per
les comarques de la Catalunya Central, és una decisió rumiada, que té un sentit inicial
i un sentit últim i, per tant, si es pren aquesta decisió és perquè es va en una direcció
determinada. En el marc d'aquesta direcció, i més enllà dels matisos que hi puguin
introduir, hi poden estar d'acord. Descentralització, situació propera al territori,
contacte amb la gent, contacte amb els representants de les administracions presents
al territori. Tot i això li sembla que és coherent. I garantir una prestació més eficient
dels serveis als ciutadans. Si es nomena un subdelegat per a aquest territori, deu ser
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també amb aquesta finalitat. Estan segurs que és amb aquesta finalitat, no pot ser de
cap altra manera. Perquè és un nomenament fet des de la bona fe, des de la intenció
de millorar el que teníem fins ara. Aleshores, el que no expressa l'esmena de
substitució és un posicionament respecte la proposició del grup municipal de CiU .
CiU planteja una cosa molt senzilla i és que si estan d'acord o no estan d'acord en que
el subdelegat vingui a Manresa i que tingui la seva seu a Manresa. Amb la resta, el
que esmenten en l'esmena, hi estan d'acord, està en l'esperit de tot això. I repeteix, no
són dues coses incompatibles, no ho són de cap de les maneres. O és que pel fet que
vingui el subdelegat a Manresa es deixarà de caminar adequadament en l'evolució de
la política de la Generalitat de Catalunya en relació a la divisió territorial, al model que
s'ha de seguir, a les prestacions que hem de tenir, al servei que hem de donar als
ciutadans? No és cert. Li sembla, i és la impressió que tenen des del grup municipal
de CiU, que des de l'equip de govern se'ls ha presentat una esmena de substitució per
no entrar en la qüestió del que plantegen ells, perquè al final no hagin de dir que no a
una cosa que potser creuen que han de dir que no. Aleshores no diuen això i diuen
una altra cosa i es queden sense pronunciar-se al respecte. I li sembla que és
important pronunciar-se al respecte. I el fet de pronunciar-se en el sentit de dir que
entenen que la Subdelegació no ha de venir aquí, no implica pas que CiU entengui
que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa no participa de la descentralització
administrativa, no participa d'aquesta voluntat de donar més serveis als ciutadans, sinó
que entenen que té una òptica diferent, ho veu d'una altra manera, absolutament
respectable i totalment legítima. Però entenen que hi ha d'haver un posicionament clar
i diàfan. La proposta de CiU és molt senzilla, molt diàfana, no és gens ambigua. Per
tant, els demanen que ho reflexionin i els conviden a votar-la a favor, fins i tot els
conviden a votar-ho. Ara, deixar-ho només en aquesta esmena de substitució és tant
com aixecar una cortina de fum respecte al pronunciament sobre una pregunta i sobre
una proposta que el grup municipal de CiU porta al ple de la corporació.
La senyora Sensat i Borràs manifesta que la proposició que ha presentant CiU, tal
com el mateix senyor Vives l'ha definida, no va en contra de ningú i és molt senzilla i,
en qualsevol cas, si va en contra o a favor d'algú, els ciutadans i les ciutadanes ja
tenen el seu criteri. Però, evidentment, la proposició és molt senzilla i, de vegades, en
política quan les coses són tan senzilles porten trampa. Des d'ICV-EA, i creu que
també des de les altres dues formacions polítiques que estan al Govern de la
Generalitat, entenen que un dels acords fonamentals va se la necessitat d'un canvi en
el model territorial del nostre país, un debat que durant aquests 23 anys ha estat
reclamat de forma permanent i constant des de l'oposició. Per tant, ara que s'està en
aquest procés que el que hi manca és que arribi al Parlament i veure si les altres
organitzacions polítiques ho veuen de la mateixa manera o no, els sembla que tot el
que sigui entrar en debats molts senzills i concrets els pot portar a la guerra de
banderes. Entenen que en el dia d'avui el més important no és tant el que toca a
Manresa, el que toca a Vic, a Igualada, a Berga o a Solsona, perquè a totes aquestes
ciutats i a d'altres, de ben segur que hi pertoquen coses. Si volen un canvi de model
territorial, no és tan sols per dir que les autoritats i les decisions s'apropen a la
ciutadania sinó que vertaderament hi ha d'haver un conjunt de serveis que realment
estiguin en aquesta proximitat. Entenen que el debat avui és aquest: Dir quin model de
descentralització volen, per què l'han de fer i quines funcions i a quins objectius ha de
donar resposta. Per tant, a partir d'aquí, entenen que el Govern de la Generalitat està
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treballant en aquesta direcció. Sí que voldrien, com a conjunt de ciutadans i
ciutadanes, que aquesta procés ja estigués acabat. A qui més que ella li agradaria
que el senyor Mora hagués d'anar poc en cotxe, estigués Manresa i no es cansés tant,
ella és la primera interessada – si li permeten una petita broma - . Però, en qualsevol
cas, entenen també que aquest no és el debat que toca i, precisament perquè el tema
és important i té transcendència i perquè importa al conjunt de ciutadans i ciutadanes i
també a aquest Ajuntament, hi ha hagut l'esforç de fer una proposta alternativa, ja que
els semblava que un tema d'aquesta dimensió no se'l podien polir senzillament dient
que això avui no tocava o no tocava amb aquesta formulació. Cada organització
política ha de poder parlar d'allò que vol i considera oportú en cada moment. Però no
és menys cert també que el mateix sistema de la democràcia i la política en si, els
atorga uns instruments per intentar visualitzar què pensen i com ho veuen. I a dia
d'avui, la proposta de CiU no és si voten que sí o voten que no, sinó que avui no tenen
la realitat del tema que CiU porta sobre la taula. És a dir, aquest procés de
descentralització territorial no ha passat pel Parlament, que és l'òrgan sobirà i, per tant,
la ciutat de Manresa té unes expectatives legítimes com, repeteix i reitera, les tenen
altres ciutats amb les quals a dia d'avui han de compartir sinergies, complicitats i ser
capaços i capaces de generar aquest espai que anomenen Catalunya Central i, tal
com ha dit el senyor Vives, no tothom ho veu de la mateixa manera. Aquest és el
primer esforç i per la seva importància presenten una esmena que pensen que sí que
respon a una cosa que a dia d'avui és més important, i no tant, la Subdelegació perquè
el dia que tinguin el nou model territorial no parlaran del subdelegat de la Catalunya
Central sinó que serà el delegat, i avui ha de ser sub perquè ha de penjar d'algú més.
Pel grup d'ICV-EA, l'esmena que proposen respon al fet que la consecució d'una
Catalunya Central és fonamental, i entenen i són conscients que Manresa, en aquest
marc, òbviament, hi ha de tenir el seu paper. I aquest paper no s'ha de començar a
discutir en un despatx tancat el dia que tinguin aprovat el nou mapa territorial sinó que
aquest paper és el que a Manresa, dia a dia, van construint conjuntament
col·lectivament i per tant, els donarà el reconeixement que la ciutat de Manresa, com
d'altres, necessita i té capacitat de fer.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que quan va llegir per primera vegada la
proposició presentada pel grup municipal de CiU va veure qui hi havia com unes ganes
d'aixecar la ma i dir que Manresa volia ser capital, cosa comprensible entre nosaltres,
en tant que manresans. Però també va interpretar que l'esperit del redactat, allò que
es perseguia, era demanar que s'avancés en la provisionalitat que en aquests
moments sembla endevinar-se al darrera de l'ordenació territorial del nostre país. I
aquesta provisionalitat tenia un símptoma: la figura del subdelegat de la Catalunya
Central. Tot això ho pensava fa uns dies, i com tantes coses que fem les persones
humanes, es podia millorar. Però, en qualsevol cas, aquí tenen la proposició i, fins i tot,
comentant-ho amb companys d'Esquerra, hi havia el risc de fer un reduccionisme de
la proposta, en tant que semblava que allò que volien era només això: Aixecar la ma i
dir que volem ser capital. La pregunta que venia al darrera era què n'obtindrem
exactament d'això i si no seria millor demanar fer un pas. més. A partir d'aquí, van
estar valorant la possibilitat de fer una proposta en aquest sentit, alternativa o no.
Sobretot perquè són conscients que aquesta revisió de les lleis d'ordenació territorial
que ja estan impulsades són, al costat de l'estatut i del finançament, els temes més
importants que hi haurà aquesta legislatura al Govern del nostra país. També són
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conscients que pel que fa a la llei d'ordenació territorial, des de Governació han fet els
deures, tenen els mapes a punt i tenen la llei preparada, però saben que aquest és un
tema que no va per lliure sinó que és un tema profundament imbricat amb el
finançament i amb el propi estatut. Dijous passat era notícia: Li'n direm vegueries, ni
províncies ni regions. Això està avançant però és un procés lent que necessitat estar
molt ben engranat, motiu de més, potser, per evitar aquest reduccionisme que els fa,
d'una manera més compulsiva, més localista, aixecar la ma i dir que volem ser capital.
Ell diria que ja ho sap tot Catalunya i, si no ho saben, s'ho pensen. I allò que
necessiten, és fer un pas més. I amb la presentació d'aquesta esmena de substitució
diuen que des de Manresa s'ha apostat sempre per la Catalunya sempre. Aquest és el
primer i un dels millor avals i no només per si un dia acaben sent capital – que tambésinó per defensar la proposta territorial que fa més de 25 anys algú ja va començar a
escriure i a rumiar des d'aquí a Manresa. Ell era molt jove i el va sorprendre una frase,
- segur que l'havia escrit algú abans, però ell la va veure per primera vegada en un
article d'un geògraf, en Rafel Llussà, a la revista Dovella - i parlava d'aquest sentit de
territori que anava més enllà del clàssic del de la comarca, d'en Pau Vila, d'allò que
havien llegit, i que es deia Catalunya Central. Han necessitat, doncs, 25 anys perquè
així sigui, ni que sigui, de vegades, per oposicions que generen en el territori un espai
en l'imaginari de molts i de moltes catalanes. Ara bé, arribar-ne a fer la concreció
dependrà de d'altres aspectes. Han parlat de l'estatut, del finançament, de la pròpia
Llei electoral, i tot això ha d'anar engranat i a més a més, tenint en compte també les
suspicàcies que pugui despertat en altres parts d'aquest territori que conformen com a
Catalunya Central. Per tant, la proposta de substitució té aquesta voluntat: la
d'avançar en la reordenació territorial i donar per fet, com diu el senyor Vives, que el
sentit comú i la lògica i tantes altres condicions ja ens retornaran aquesta proposta, ja
es concretarà. Aleshores, cal reconèixer que entre altres símptomes hi ha aquest
subdelegat nomenat des del gener del 2004, reconèixer que es té ganes d'impulsar
l'avenç d'aquesta decisió i el que fan és que es voti no tant les aspiracions més íntimes
sinó la voluntat de defensar el desplegament de l'organització territorial de Catalunya i
se sàpiga en primera instància les pròpies diferències que s'han de mitigar respecte
les pròpies organitzacions polítiques i el que volen no és fer passos – i demana que
s'ho prenguin tan bé com puguin - que els satisfacin a l'inici d'aquesta setmana de
Pasqua, que és setmana de dolors, sinó que els permetin en el futur - dimarts i
dimecres vinents, després del Dilluns de Pasqua - , poder-ne continuar parlant sense
apriorismes ni reduccionismes que els dificultaran progressar en aquesta nova llei
d'ordenació territorial.
Entén, i des d'ERC valoraven que és molt important que al final d'aquest mandat – si
s'esgota aquesta legislatura- s'ha d'haver tancat també aquest desplegament de la
nova llei d'ordenació territorial i això tindrà els resultats que hagi de tenir i quan es
concreti i qualli ells hi seran. També vindrà el dia que hauran de fer pressió com a
lobby, però avui potser seria millor demanar aquesta voluntat d'avançar en el
desplegament de l'organització territorial i, de moment, no fer aflorar aquestes
apetències, totes legítimes, però que podrien acabar per dificultar més, encara, aquest
debat que ara mateix tenen sobre la taula.
El senyor Irujo i Fatuarte manifesta que del grup municipal Socialista poca cosa
poden afegir al que ja han manifestat tant d'ICV-EA com des d'ERC. S'han afegit a la
proposta d'esmena de substitució, bàsicament, perquè sense estar ni molt menys
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absolutament en contra del que proposa el grup municipal de CIU, entenen que en
política hi ha determinats moments en què són molt importants les formes i no
solament s'ha de fer una reflexió respecte el fons. El tempus és una aspecte formal
de la política que té una rellevància extraordinària i aplicant el sentit comú sembla que
tot és prematur abans de donar la definició de les coses. El que els hauria de
preocupar – i estar segur que els preocupa a tots més enllà de com acabi aquesta
proposta o de com es defineixi la de substitució- és el debat que a hores d'ara existeix
al nostre país respecte de l'organització territorial que finalment tindrà Catalunya.
Perquè moltes vegades, els aspectes més nominalistes de les qüestions poden,
encara que sigui d'una manera anecdòtica, dificultar el desplegament o el
desenvolupament d'accions que susciten polèmica i que, hores d'ara, estan suscitant
conflicte. Per exemple, la definició del marc territorial d'això que anomenen Catalunya
Central, dintre del que es preveu que serà la futura organització territorial de
Catalunya, és allà on s'estan trobant més dificultats d'aplicació, de definició territorial
en si mateixa, de delimitació geogràfica i de delimitació d'aquest debat inacabat i que
encara durarà de la capitalitat.
Pel que fa a la proposta de CiU, tot i que és absolutament legítima i que fins a cert
punt compartirien des d'una estricta visió localista, com no podria ser d'una altra
manera, ja que voldrien que Manresa tingués com a ciutat un paper molt important a
jugar en aquesta futura organització territorial, no poden deixar de constatar que sí que
pot haver-hi una certa incompatibilitat, que el senyor Vives relativitzava i que ell li faria
veure en un altre aspecte. El senyor Vives deia que no hi ha una incompatibilitat pel
fet que la Subdelegació finalment s'ubiqui geogràficament a la ciutat de Manresa i el
desplegament de l'organització territorial. El senyor Irujo matisa que, justament aquest
tipus de qüestions nominalistes són les que fins ara estan dificultant, i greument,
aquest desenvolupament. Diu que ell comprèn al senyor Vives però també li agradaria
que el senyor Vives el comprengués a ell. És a dir, sí que pot haver-hi una certa
incompatibilitat no en la qüestió de fons que planteja sinó en el tempus que s'utilitza a
l'hora de plantejar la qüestió.
El procés d'una organització territorial, sobretot el que afecta a les comarques centrals
de Catalunya, s'està madurant en aquest moment i és per tant, un procés immadur
encara perquè les ciutats que composen aquest territori i els seus ciutadans encara no
arriben a un grau o a un nivell de consens suficient com per fer les coses de comú
acord. I pensa que al que s'aspira a Catalunya és que quan ens dotem d'una
organització territorial sigui el suficient forta, estable i cohesionada perquè els seus
territoris puguin decidir d'una forma conjunta i per ampli consens totes les qüestions
que fa referència a l'organització territorial. Per tant, la proposició de CiU sí que pot
afectar i pensa que afecta – el senyor Fontdevila parlava de les suspicàcies que
susciten determinats comentaris, ja no propostes, de qualsevol persona dins de
qualsevol àmbit – al desplegament de la nova organització territorial i com que encara
és un procés en maduració, cal tractar-lo amb moderació. És dir, la moderació que
dóna la prudència de no aixecar més conflicte de l'estrictament necessari, més
suspicàcia de la segurament aquests tipus de debats generen i, per tant, anar cap a
una via que és la de sumar i no restar, evitar les discrepàncies, reduir les
desconfiances i apropar les ciutats. Si creuen que Manresa pot ser mereixedora en un
futur d'aquesta capitalitat, hauran de ser els que donin exemple d'aquesta capacitat de
sumar i no estar evitar les discrepàncies, reduir les desconfiances i apropar les
ciutats, perquè sinó podran guanyar la batalla del nominalisme però no la de credibilitat
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i la d'autoritat moral i política, si li permeten, que una ciutat ha de ser capaç de
autocarregar-se. Per tant, el grup municipal Socialista s'ha afegit a aquesta esmena de
substitució perquè pensen que, sense deixar de banda els criteris d'anar avançant en
aquesta situació que els ha de portar al futur disseny territorial de Catalunya, no pot
contribuït a què aquest desplegament es vegi entrebancat per qüestions nominalistes
amb les quals, tot i poder-hi estar d'acord, pensen que no és el tempus que ara
pertoca de plantejar-les.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que estava seguint amb força interès les
intervencions dels tots els que l'han precedit en l'ús de la paraula, entre altres
qüestions perquè és força interessant ja que es parla de diversos temes, però no veu
per enlloc que es parli de capitalitat, si més no pel text de les propostes. No veu que
ningú demani ser capital, en tot cas potser és el subconscient que ens comporta
pensar que el fet de demanar la formalitat de la seu de la Subdelegació conforma tenir
la capitalitat de la Catalunya central. Creu que aquest pronunciament de debat que
s'ha generat en el si de la Sala, de debat de capitalitat, és positiu perquè no fa ni 15
dies, l'11 de març, en aquesta mateixa Sala es va donar per fet que Manresa esta
capital. Està parlant de l'acte del Montepio de Conductors, en el qual el pregoner en va
fer una referència clara i explícita i l'alcalde que presideix aquesta sessió d'avui també
va fer aquesta referència clara i explícita sense cap mena de complex que,
evidentment, el pes de la capitalitat de Manresa era un fet, sense entrar en disputes
de cap mena. A partir d'aquí, constata que si el dia 11 de març es parlava de capitalitat
prou concebuda des d'un esperit de decisió no presa però sí representatiu dels
ciutadans de Manresa, i avui sembla que s'està procedint a un acte de marxa enrere,
legítim per part seva. Ell no s'hi posarà, però ha de pensar i ha de creure que quan
parlen del tema de la divisió territorial, quan parlen de capitalitat, hi ha qui és els passa
la ma per la cara a tots plegats, perquè poden estar d'acord o no amb diferents
aspectes del territori que conformen la Catalunya Central, però sí que hi ha una cosa
que és evident i es fa palesa: hi ha comarques veïnes que això ho tenen molt clar i
aquest debat que estan fent – debat que, i demana perdó per l'expressió, com a
concepte de forma i de fons per aconseguir quelcom és estèril – però que de cara la
ciutadania és molt important. I el que està constatant és que s'estan tirant "els trastos
pel cap", perquè si ara no toca, ara no ho diguem, ara les susceptibilitats, etc.
Ell creu que Manresa ha d'aspirar a ser la capital de la Catalunya Central i no han de
voler amagar això, de la mateixa manera que és legítim que un altre territori demani el
que vulgui demanar. També és legítim que, d'una manera clara i senzilla, ho diguin,
perquè amb les exposicions clares i sobre la taula, tothom pot tenir clar quin és el
referent de cadascú, quin paper està jugant tothom, sense haver d'anar amb mitges
veritats. S'està parlant d'una nova divisió territorial, la qual es conforma amb el mapa i
amb les aportacions de cada territori. I si aquestes aportacions del territori no són
clares, difícilment els qui han de prendre les decisions sabran que és el que es vol. Per
això creu que han de ser clars en aquest sentit i no es tracta d'anar en contra de ningú,
senzillament es tracta de racionalitzar el que és el nostre territori, què conforma
aquesta vegueria de la Catalunya Central. Per això quan sent a dir que una proposta
tan senzilla com la presenta CiU és que té alguna cosa amagada, pensa que els
polítics s'arriben a complicar molt la vida. Si la proposta és senzilla, doncs ho és i no
cal voler veure tres peus al gat. És evident que les formes són molts importants, però
han de ser clares, transparents, nítides, sobretot per als ciutadans de Manresa, que la
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ciutadania sàpiga quin rol estan desenvolupant, quin paper estan jugant, què és el que
volen ser i on volen portar la ciutat de Manresa. A d'altres llocs ho estan fent, i no es
tracta d'anar en contra de ningú, tothom defensa el seu posicionament, el seu territori i
això és el que creu que haurien de fer. Haurien de deixar de dir que "el Govern té el
compromís d'avançar en la descentralització" perquè això està molt bé i això ja s'ho
creia perquè la primera setmana van nomenar un subdelegat de les comarques de la
Catalunya central, però d'això ja fa quinze mesos i és lògic que s'ha d'anar fent passos
endavant a més del discurs oficial i oficialista, perquè apart dels discursos hi ha una
qüestió que és prèvia: governar. I qui governi ha de prendre decisions. És evident que
hi ha decisions que han de ser consensuades i el que cal és seure i anar avançant en
aquest procés perquè si bé és cert que estan a la setmana del Dolor, la setmana que
ve és la Setmana de Pasqua, de la mona i el paperot que tots plegats arribaran a fer
contrasta amb la rotunditat d'altres territoris de saber allà on voler ser i que volen ser.
Aquí tenen d'una banda el grup de CiU que presenta una proposta en la qual demanen
que Manresa sol.liciti formalment la seu de la Subdelegació de les comarques centrals
i de l'altra banda tenen el govern de l'Ajuntament de Manresa que demana al Govern
de la Generalitat que avanci en el desplegament de l'organització territorial. Ell els diria
que una cosa amb l'altra no es fan mal sinó que es complementen. Lamenta haver-ho
de dir, però l'equip de govern presenta una esmena no de substitució sinó d'afegitó.
Perquè l'esmena no substitueix ni en forma ni en contingut el que el grup proposant ha
posat sobre la taula. Aquest és el criteri de qui proposa i de qui vol esmenar, però aquí
hi ha una suma d'elements, és més aviat una esmena d'addició. Si li fan dir què ha de
votar ell diria que ha de votar les dues, perquè amb les dues hi està d'acord, ja que
són dos elements que no són contradictoris l'un amb l'altre. Es pot demanar que
s'avanci en el desplegament de l'organització territorial però a més es pot demanar
legítimament ser la seu de la Subdelegació, que en el seu moment serà Delegació de
la vegueria de la Catalunya Central. A partir d'aquí, creu que el demés són rosaris per
anar-los passant. Ell votarà que sí a les dues i li sap greu que una proposta que es
presenta sigui substituïda per una esmena que no té res a veure ja que el deixen amb
no sap quin valor de criteri de decisió emprendre i, en tot cas, esperarà el torn de
rèplica per saber si voten a favor, en contra o s'abstenen, ja que primer creuen que
s'han d'aclarir ells, què és el que volen sobre l'esmena de substitució i sobre el qui
proposa.
El senyor Vives i Portell manifesta que ho acaba de dir el senyor Javaloyes: la
proposta és molt clara i molt senzilla. També deia la senyora Sensat que, de vegades,
les coses senzilles poden generar una certa sospita i el simplisme pot portar, de
vegades, a conseqüències horroroses, si se li permet la hipèrbole. Això ha passat més
d'una vegada en el món de la política i no pas fa tan temps. Però, insisteix en què és
una proposta senzilla que, a més, preveu que estan en un escenari que encara s'està
gestant, però també preveu que fa quinze mesos que es va prendre una decisió en un
sentit determinat. Entendria que el senyor Irujo li digués que el tempus és important si
haguessin formulat aquesta proposta el mes de febrer o el mes de març del 2004. Li
haguessin pogut dir que el subdelegat acabava d'aterrar, que estava parlant amb la
gent, que estava remenant paperassa, se li establia un marc competencial, etc. En
aquell moment ho hagués entès perfectament, però ara hi ha hagut temps suficient per
establir aquest marc de referència.
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Torna a dir que la proposta no va en contra de ningú, però és lògic que pot suscitar
debat, de la mateixa manera que suscitarà debat el model que hi hagi de divisió
territorial de Catalunya, fins i tot quan estigui aprovat i amb un consens, imaginem-nos,
amplíssim de les forces polítics, continuarà generant debat. Perquè com deia amb
molta raó el senyor Fontdevila, fins i tot les forces polítiques de cada grup, en els
diversos territoris, veuen aquesta qüestió de forma diferent. Perquè és una qüestió
que, a banda d'allò que puguin qualificar de racional, es viu d'una forma molt
epidèrmica també. I el grup de CiU ja ho entén això. Però no fan la proposta des del
punt de vista epidèrmic, sinó que la fan des del punt de vista d'expressar una voluntat
que, després de les intervencions que ha pogut escoltar, creu que la comparteixen, i
és clar si comparteixen la voluntat han de ser conseqüents amb la voluntat que senten.
Ho demanen i ja està. I quan diu que demanen no vol pas dir que els ho hagin de
donar perquè potser el Govern de la Generalitat els digui que encara no toca, o sí, o
potser s'estan plantejant altres escenaris que no es corresponen amb això. I
evidentment ho debatrien i defensarien aquest model i, al final, arribarien a un acord o
no. Però la situació d'ara és que presenten una proposta clara, transparent, senzilla i
diàfana i es troben amb una esmena de substitució que, com deia el senyor Javaloyes,
sembla més una esmena d'addició. Tal com deia abans, el grup de CiU estaria
disposat a votar les dues perquè les dues coses es complementen. I és que quan
estan demanant que la Subdelegació de les comarques centrals a Catalunya s'ubiqui a
Manresa, estan demanant que s'avanci. Diu al senyor Fontdevila que és veritat que
trenquen un espai de provisionalitat, que fan un pas més, que aquest pas no té marxa
enrere?, que ha de ser una pas definitiu?, que ha de provocar una trencadissa? Ell
entén que no, sí que pot provocar debat i pot provocar diferències. Tots defensen
legítimament el seu protagonisme territorial, i és natural. I ho defensen des de
l'epidermis, però sobretot, i aquesta és la seva obligació, ho defensen des de la
racionalitat, també. Intenten ser conseqüents amb tot això i, insisteixen, si l'equip de
govern es vol pronunciar que es pronunciï però explícitament. Si diuen no és no, i ell
ho pot entendre. I dir no, no significa dir no a la divisió territorial de Catalunya, no
significa dir no a avançar en aquest sentit... És pronunciar-se sobre la proposta.
L'esmena de substitució no és una substitució en si mateixa, perquè d'aquesta qüestió
en parla en un considerant i només deixant constància d'una cosa que és evident
perquè forma part de la història: nomenament del senyor Mora el gener del 2004 per a
aquest càrrec. I el sentit que té això, que creu que és el mateix sentit en el qual estan
parlant tots. Deia el senyor Javaloyes, i creu que amb molta raó, que es té clar cap on
volen anar, pensen que Manresa i el Bages han de tenir un paper important en això
que anomenen Catalunya Central i resulta que aquí s'estan manifestant unes
diferències pregones. Quant a què? Quant a la velocitat, quant al posicionament públic
de tot això. Resulta que privadament poden estar d'acord amb això, però els fa por
expressar-ho públicament, són porucs en aquest sentit perquè entenen que això pot
generar alguna situació que realment els perjudiqui finalment. En els últims mesos ha
vist moltes d'aquestes posicions que s'han expressat públicament, en un sentit i en un
altre i, almenys per la seva banda, quan ha llegit o escoltat opinions en un sentit
diferent al del seu pensament, no li ha molestat en absolut. Ho ha entès perfectament i
ha entès que és un debat que hauran de continuar endavant. I també entendria que hi
hagués una moció d'unes característiques semblants que es pogués aprovar en
qualsevol altra ajuntament de la Catalunya Central que cregués que realment pot tenir
això i que vol allotjar aquesta Subdelegació, per tot el que això implica, a banda de la
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qüestió estricta de la capitalitat. Fins i tot cenyint-se al model general i a l'interès
general, més enllà de la gent que representa amb ells el territori.
Per tant, CiU es referma en el que ha dit al començament i demana només un
pronunciament clar i específic per un punt determinat, no quant a les intencions
generals, que hi estan d'acord, no quant a línia que han de seguir, que hi estan
d'acord, no quant a l'impuls que li volen donar des d'aquí al govern de la Generalitat
perquè continuï treballant en aquesta línia i perquè – i tornant a agafar l'expressió que
li ha agradat molt del senyor Fontdevila- trenqui la provisionalitat. Els sembla que això
és fonamental i que després de 14 o 15 mesos ja començaria a ser hora.
La senyora Sensat i Borràs diu que no dubta que el senyor Javaloyes ha escoltat
força, però potser ho ha fet d'una forma dirigida o té l'orella baixa, ja que precisament
en la proposta que presenta CiU la paraula capital o capitalitat no surt, però en tot el
seu discurs (el del senyor Javaloyes ) sí que ha sortit. Per què? Doncs perquè per
votar una proposició d'aquestes característiques no cal que surti la paraula capital o
no. És evident que és un document que simbòlicament té el pes que té, perquè
aquesta proposició surt de la capital del Bages, de la ciutat de Manresa. Per tant, no
cal que posi que vol la capital si està demanant la seu subdelegat del Govern. Creu
que és una manera diferent de dir-ho, però si volen una política clara i transparent,
doncs si volen una capital, ho han de posar en un paper. I si el que volen de moment
és la seu del subdelegat i d'aquí un mes demanem educació i d'aquí a dos mesos
demanem salut i ho van fent per trams, és una estratègia. Però per la importància que
té el tema, per la transparència que es demana als polítics, perquè tinguin discursos
clars i coherents, creu que aquesta seria una manera absolutament incoherent i poc
clara, és a dir, quin sentit té en aquest moment demanar la seu física d'un subdelegat
que podria venir aquí però continuaria estant provisional perquè les seves funcions
definitives necessiten de la finalització d'un procés que no s'ha acabat. Per tant, el
problema no és on està en aquest moment ubicat el subdelegat de la Catalunya
Central, tots saben que va més enllà i parlar del subdelegat és una excusa per parlar
d'un tema que, evidentment, preocupa i ocupa ciutadans i ciutadanes i aquest
Ajuntament per molta feina que s'està fent des de ja fa bastants mesos i amb aquesta
voluntat de construir la Catalunya Central. Aquesta és una responsabilitat col.lectiva i,
de fet, fins al dia d'avui, en aquest Ple cada vegada que han votat alguna preposició
referida a aquest tema sempre ha estat per unanimitat de totes les organitzacions que
tenen representació. Per tant, si fins al dia d'avui han tingut tanta cura és perquè creu
que són conscients que això no ho poden fer d'altra manera i la proposició de CiU és
senzillíssima però porta trampa. Quina és la trampa? Doncs fer un debat avui quan
avui el debat no és aquest; avui el debat no està amb què les diferències ciutats amb
expectatives o aspiracions i que volen participar activament d'aquesta Catalunya
Central puguin entrar a dir què podem fer i com. Avui no se'ls ha demanat això enlloc
ni s'ha obert aquest procés per discutir-ho. Quan el Govern de la Generalitat tingui
acabat aquest procés, n'obrirà un en el marc del territori i és aquí on cal que es
possessionin com a territori i com a ciutat, i que ho facin conjuntament. Pensa que és
aquell el moment i tot el que sigui avançar-ho és molt legítim però també és legítim per
part de qui governa- que sempre és un paper diferent i té un element qualitatiu que
ens ha de fer molts conscients d'aquelles paraules i d'aquelles decisions que prenen.
Per tant, entenen que l'esmena que presenten no és un afegitó sinó que és una
proposició en la qual es desprèn d'una forma clara que aposten per la Catalunya
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Central i si hi aposten és que hi volen ser. Aquesta és una ciutat que no és la millor
del món però tampoc no és la més ruca, per tant si aposten per la Catalunya Central
és que hi aposten, i ara és el que toca fer. Seria bo que avui, independentment que
tinguin una, dues o tres proposicions tinguessin capacitat, en alguna d'elles de posarse d'acord i per això han fet l'esforç de portar-ne una que a dia d'avui potser sí que
poden pair totes i tots conjuntament.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que si destinen un vespre a parlar d'això està
molt bé que ho facin amb aquesta serenitat i des d'unes perspectives no tan llunyanes.
Això, en qualsevol cas, ja és un símptoma, en primer lloc, d'un cert coneixement del
tema, d'una certa ambició que hi ha al darrera i, fins i tot, d'una certa maduresa. Això
és molt diferent de fa 20 anys i, per tant, són relativament a prop que es resolgui, pel
país i pels nostres interessos com a ciutat. Hi ha, però, el gust del llenguatge. No
rebatrà el que ha dit el senyor Javaloyes, però el vespre dels 75 anys del Montepio,
van entendre el mateix discurs del pregoner, però els matisos de l'alcalde ja els van
sentir diferent. La mateixa redacció de la proposició de CiU té molt més que
llenguatge, té metallenguatge. Diu "demanar" una cosa que, de fet, ja s'ha demanat,
però hi afegeix "formalment", amb la qual cosa s'estan reconeixent mútuament que
això ja esta dit. I també hi ha una cosa que ens traeix "que la seu de la Subdelegació
sigui a les comarques centrals, sigui a Manresa". Si mai volen, que avui no és el dia,
no diran que volen el subdelegat, diran que volen la Delegació. En qualsevol cas, ja
ho diran més endavant. Ha escoltat que el subdelegat ja ha vist i ja ha entès el territori.
És cert, a més coneixen el senyor Mora, que és molt llarg. Però pensa que no han
portat aquí aquesta proposició per discutir on serà el subdelegat, sinó que l'han
portada per trencar la provisionalitat i allò que demanen no és on s'ha d'ubicar la
Subdelegació, sinó que han d'avançar en una cosa que no saben si acabarà passant o
no, però que necessiten que tingui solució de país, no només de ciutat. Ell no dirà que
aquesta proposició porti trampa, sinó que creu que hi ha una diferència de velocitat. I
la velocitat en la demanda no els garanteix, ni pensa que els garantirà, un millor
resultat. La velocitat demostra expectatives i ganes però ells hi han de posar càlcul. El
consistori, tots 25, per trencar aquesta provisionalitat, el que necessita no és velocitat
sinó consens i acord. I ho reitera, no només l'acord del Govern de la Generalitat, no
només l'acord que inspira el Pacte del Tinell. Quan parlen d'aquestes lleis fonamentals
hi han d'arribar amb l'acord polític més ampli possible. Les legítimes aspiracions com a
ciutat que hi bateguen, com poden bategar les d'altres, passaran i vindran per la
continuació del primer dels acords. Cal desencallar, si és que s'ha encallat, donar més
ritme i més velocitat a aquesta reordenació territorial, en nom del reequilibri, en nom
del futur del país. Però han de córrer tots conjuntament perquè sinó tenen el risc, com
a país, no com a ciutat, d'entrebancar-se.
El senyor Irujo i Fatuarte diu al senyor Javaloyes que, últimament, des del Partit
Popular estan bastant autocrítics respecte el paper dels polítics. Diu el representant
del PPC que les coses són més senzilles i que s'entossudeixen a complicar-les. El
senyor Irujo diu que discrepa d'això perquè les coses són com són. De vegades són
senzilles i de vegades són complexes i el rerefons del que estan tractant avui és
complex. Governar és buscar consens i això és el que intenta el Govern de la
Generalitat amb el tema de la nova organització territorial, que no és senzilla.
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Respecte a la intervenció del senyor Vives, diu que ja sap que han passat 15 mesos,
però el concepte tempus no fa referència al pas cronològic del temps sinó al temps en
què s'emmarca una determinada decisió política, sigui aquesta de 15 mesos , 1 mes o
1 any. Interpreta que ara no es dóna el suficient temps de maduració com perquè la
proposició de CiU pugui ser aprovada o discutida amb la tranquil.litat suficient que no
implicaria el fet que encara pogués ser més clara i transparent. A ningú se li escapa
que la ubicació geogràfica del subdelegat del Govern, futur Delegat del Govern, en un
lloc proper significarà la capitalitat administrativa d'aquest lloc o d'aquesta ciutat. Per
tant, encara més clar i transparent podria ser demanar directament la capitalitat del
futur territori que representarà la Catalunya Central, per la ciutat de Manresa. I per
això pensen que aquest pas pot provocar un acord feble, un consens minoritari, la
interpretació d'una imposició per part d'altres territoris, la política de fets consumats...
quan el que necessita en aquests moments la nova ordenació territorial de Catalunya
que està naixent, no són acords febles, sinó acords forts, molt consens, no imposicions
i diàleg, i tot això comporta temps. Quan les coses canvien d'un estat anterior a un
nou, si s'han de buscar consensos en temes d'aquestes característiques es necessita
molt temps. No l'estranya que la situació actual s'hagi perllongat durant 15 mesos i
encara el que es pot perllongar, perquè no estan tractant una cosa senzilla sinó que
és una qüestió complexa. I segurament el dèficit que té la proposició de CiU no és de
fons, sinó que tal com s'ha dit, és una proposta senzilla per a una situació complexa. I
abordar un tema complex amb una proposta senzilla, pensa que en aquest moment no
toca. I l'esmena de substitució és apropiada per no buscar més complicació a la
situació que ja, prèviament, és suficientment complexa.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que voldria aclarir a la senyora Sensat que ell ha
parlat de capitalitat però no perquè l'hagi utilitzat en el seu discurs sinó que ha utilitzat
la síntesis dels discursos de la senyora Sensat per dir-li que no estan parlant de
capitalitat sinó d'obtenir aquesta seu per la Catalunya Central. Fins ara la proposta era
senzilla però amb trampa, ara ja és senzilla però complexa. Ell també diria que
governar és cerca consensos, és clar, però també és prendre decisions. Aquesta
riquesa de l'organització territorial que tots plegats tenen entre mans, però
fonamentalment qui està governant, fa 23 anys que dura, fa 23 anys que dura el
problema. Quan els qui ara governen estaven a l'oposició era un problema, havien de
reformar la Llei electoral, havien de reformar el reequilibri territorial, fa 23anys que han
de conèixer el problema. Llavors, és clar que és complex, quan un arriba a governar
no té idea del que es troba, és clar que és complex quan un només té el compromís
d'avançar i de fer discursos i, en definitiva, no sap què és el que vol fer, ja no només a
Manresa sinó a Catalunya. I aquest és el problema. Es pot anar a la velocitat que es
vulgui, ràpida o lenta. O bé una velocitat normal, que és en el període d'una legislatura
solucionar un problema que quan estaven a l'oposició del Govern de la Generalitat hi
era i ha durat 23 anys. Si ara resulta que no ve d'un mes, un any o dos anys, ves a
saber sinó vindrà d'una legislatura. Ja sap que és un problema senzill però molt
complex i d'aquesta manera podran tornar a utilitzar els discursos que "s'ha d'obtenir el
compromís que cal avançar ...", però Catalunya no avança i pregunta al senyor Irujo si
el debat per als ciutadans és l'organització territorial. Ell creu que no. El problema serà
que els ciutadans, a peu de carrer, els estan dient que quan vagin urgències els
atenguin, que puguin entrar el seu filla a l'escola ... El que volen els ciutadans és això.
I si això passa per un debat d'organització territorial, doncs que ho facin, que per això
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són els polítics, i és per això que ell els deia que els polítics es compliquen la vida,
perquè hi ha coses que són senzilles, que només són aquells elements que cal emprar
i les eines que cal utilitzar per intentar facilitar la tasca als ciutadans. I això és el que
han de fer els polítics, sigui al nivell que sigui, a l'administració municipal o a
l'autonòmica. Si a partir d'aquí necessiten els arguments de demanar a la Generalitat
per cercar el consens, doncs facin-ho, que des del novembre de 2003 que estan
governant.
L'alcalde diu que intervé no pas en referència al que ha dit el senyor Javaloyes. Ja ho
ha fet el senyor Fontdevila i, per altra part, que cadascú interpreti les paraules que va
dir aquest alcalde el dia del famós acte a què ha fet referència. El que vol és convidarlos a treballar conjuntament com creu que han estat fet en tot el tema de la divisió
territorial perquè creu que tots són bastant conscients que és molt important per
Catalunya, i no tan sols per Manresa, i que també, lògicament, és important per
Manresa. Està convençut, i si no ho està es vol convèncer, i si més no té bona fe i vol
assumir el convenciment que la proposta de CiU en absolut està feta amb mala
voluntat. Està feta amb bona voluntat, però aquesta decisió no afecta a CiU Manresa
ni a Manresa, és a dir, la proposta no és de consum intern d'aquesta ciutat, tan sols.
Pot ser una expressió de grans voluntats respecte a fora, però aquesta és una
proposta que afecta a Catalunya i si no s'ha produït en 23 anys la divisió territorial és
perquè és difícil i perquè aixeca moltes butllofes, com ha dit el representant de CiU .
La decisió que prenguin en aquest Ple té conseqüències a altres llocs, en positiu o en
negatiu, i cadascú les pot valorar de la forma que cregui més oportuna.
S'ha dit que s'evoluciona a base del conflicte, i ell no hi està d'acord, en absolut.
S'evoluciona sobre la base del debat i dels acords, però no únicament i exclusivament
sobre la base del conflicte. Poden extreure les coses com vulguin, però si parlen de
subdelegat parlen de Catalunya Central i si parlen de Catalunya Central parlen de
capitalitat i parlen de responsabilitats. Per què existeix la Subdelegació? Existeix
perquè hi ha la voluntat per part d'un Govern que ho va dir explícitament, és a dir hi ha
un discurs polític al darrere de dir "Creem la Subdelegació de la Catalunya Central
amb la voluntat d'anar desenvolupant la divisió territorial". Li poden dir si la divisió
territorial va ràpida o lenta, això és un altre debat, però la decisió que prengui
l'Ajuntament respecte la Subdelegació va vinculada a què opina l'Ajuntament respecte
de la Catalunya Central i a què opina l'Ajuntament respecte la capitalitat. No és una
cortina de fum la proposta que presenten els grups d'ERC, ICV-EA i PSC, de la
mateixa manera que no dirà que sigui una proposta de cara a la galeria la que
presenta CiU . Són visions diferents. Ho ha dit el representant de CiU: compartim una
voluntat, és cert, però s'expressa de forma diferent. Hi ha gent en aquest Saló de
Plens que pot dir – i ho va dir – que vol que Manresa sigui capitalitat. I troba bé que
existeixi aquesta capitalitat per part de gent de Manresa, però creu que ells tenen el
dret i l'obligació i la mateixa legitimitat d'expressar les coses de forma diferent. I en
aquests moments el més important és treballar per la Catalunya Central; el segon és
per les competències que té la Catalunya Central i quina és la distribució
administrativa; el tercer, per les responsabilitats que cadascú pot plantejar, però no
comenci a parlar de subdelegacions ni de capitalitat, principalment, quan no tenen en
el dia d'avui ni la Catalunya Central. I sobretot, la decisió respecte a la Catalunya
Central i a la divisió territorial, quan diu que s'expressa de forma diferent, han d'intentar
visualitzar les necessitats, les voluntats, els anhels i les ambicions no tan sols dels
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manresans, sinó de tota la gent, de totes les ambicions i tots els anhels que té tothom
dins d'àmbit de la Catalunya Central. I aquest territori de la Catalunya Central és més
que Manresa i Manresa és la peça fonamental, és a dir, no existeix sense Manresa
però Manresa sola no fa la Catalunya Central. Amb la qual cosa no és tan sols – que
ho és també- un problema de tempus, sinó que es un tema de visió. Entén
perfectament que tothom vulgui dir avui tranquil·lament que Manresa és qui ha
d'assumir la capitalitat de la Catalunya Central, altres expressaran que Manresa està
preparada per assumir responsabilitats. Creu que el debat ha estat correcte i els
convida a què tots continuïn treballant conjuntament i també amb la mateixa legitimitat
tothom expressa les seves voluntats de forma diferent. CiU a través d'una proposta
que vol la Subdelegació aquí i els grups que formen part de l'equip de govern ho
expressen a través de proposta en què es posa de manifest que treballen
conjuntament per la Catalunya Central.
El senyor Vives i Portell diu que només vol manifestar una qüestió d'ordre al
president. Tenint en compte el que han expressat anteriorment, s'absentaran de la
votació en aquest punt per tal de no votar l'esmena de substitució, en la mesura que
no poden podar la seva proposició.
El grup municipal de CiU s'absenta del Saló de Sessions.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pels grups municipals del GMS, ERC i
ICV-EA i s'aprova 14 vots afirmatius (8 GMS, 4 ERC i 2 ICV-EA), 2 abstencions
(GMPPC) i 7 abstencions del GMCiU per absència del Saló de Sessions en el moment
de la votació (article 100 del ROF aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre) i, per
tant, es declara acordat:
"Demanar al Govern de la Generalitat que avanci en el desplegament de l'organització
territorial de Catalunya per tal de superar l'actual estadi de subdelegacions
governamentals i garantir una prestació més eficient dels serveis als ciutadans".
7.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, ICV-EA I PSC PER
INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT A LA PUBLICACIÓ DE LA BALANÇA
FISCAL DE CATALUNYA RESPECTE DE L'ESTAT ESPANYOL.

El secretari dóna compte de la proposició de data 8 de març de 2005, presentada pels
grups municipals d'ERC, ICV-EA i PSC que, transcrita, el següent:
" Atès que l'informe del grup d'experts elaborat a partir d'una proposta del conseller
d'Economia, Antoni Castells, determina que la balança fiscal de Catalunya amb l'Estat
arrossega un dèficit estructural d'entre un 7,6 i un 7,7% del PIB des de l'any 1986, amb
una punta destacada l'any 2001 que arriba al 9,2% del PIB català.
Atès que les dades indiquen que el dèficit fiscal condiciona les polítiques
socioeconòmiques de la Generalitat de Catalunya.
Atès que els resultats manifesten la urgent necessitat d'explicitar l'aportació que fa
Catalunya a l'Estat i distingir nítidament quina part va destinada al finançament dels
serveis que l'Estat continua prestant a Catalunya i quina part a la solidaritat amb la
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resta de territoris de l'Estat, principis que s'hauran d'incloure en el nou Estatut.
Atès que el PSOE, ara al capdavant del govern de l'Estat, es va pronunciar
anteriorment al Congrés de Diputats a favor de la publicació de les balances fiscals.
Per tot això els grups municipals sotasignats proposem l'adopció dels següents
acords:
1. L'Ajuntament de Manresa insta al govern de l'Estat espanyol a publicar la balança
fiscal de Catalunya amb l'Estat espanyol i donar a conèixer la metodologia
concreta que utilitzen, o bé s'utilitzava, per calcular-la.
2. L'Ajuntament de Manresa demana que s'inclogui en el nou Estatut un sistema de
finançament que corregeixi el dèficit fiscal.
3. Comunicar aquest acord al Ministre d'Economia i Hisenda del govern de l'Estat, al
Conseller d'Economia i Finances del Govern de la Generalitat, a tots els grups del
Parlament i de les Corts Generals i a les entitats municipalistes de Catalunya."
El senyor Fontdevila i Subirana diu que aquest és un període en el qual s'estan
vivint grans reformes institucionals, el propi Estatut, l'ordenació territorial, la recerca
d'una nova forma de finançament de Catalunya; i això implica com a condició prèvia i
necessària el coneixement, en aquest cas és el coneixement de les balances fiscals.
L'única manera d'avançar és pactar un model. Pactar una metodologia concreta i
arribar a un acord per aquests càlculs que ara mateix, s'indica, que fa aproximadament
vint anys que Catalunya té un dèficit estructural que supera el 7,5% del PIB, i que en
alguns anys hi ha hagut una punta del 9,2%, i en definitiva, amb aquestes dades es
pot pensar i reclamar un acord bilateral sobre finançament entre l'Estat i la
Generalitat.
El GMERC creu que això és de justícia i que permet pensar amb la idea d'estat federal
que permet unes normes transparents per a cada una de les comunitats, i en definitiva
que aquesta sigui l'alternativa a la situació que s'ha conegut fins ara.
Ha de ser una proposta de ciutat i de govern pel que fa al nostre país, més que no
estrictament de partit, perquè al darrera hi ha aquesta condició de dèficit fiscal que a la
pràctica és un autèntic espoli de cadascun dels ciutadans i ciutadanes que treballen i
paguen els seus impostos a Catalunya, i per tant no es tracta d'una idea que es pugui
vehicular estrictament des d'una formació política.
Cal demanar que es publiqui la balança fiscal de Catalunya, demanar que es busqui
una metodologia i una fórmula concreta per arribar-ne a fer el càlcul i demanar que el
nou estatut prevegi aquest sistema de finançament que corregeixi el desequilibri fiscal
de Catalunya. La realitat és la que és, continuem vivint en un estat profundament
centralista i avançar això és lentíssim.
Des de l'any 1995 Madrid és la comunitat que més creix i les tres comunitats que
menys creixen són València, Balears i Catalunya. I no es tracta d'un tema de solidaritat
o d'insolidaritat econòmica. El Ministre Bono ha plantejat en termes d'anar al metge,
com si es tractés de solucions individuals, i en el marc del debat que hi ha actualment
amb el govern de Madrid es planteja que no es tracta d'un problema de persones sinó
de territoris, i costarà segurament arribar a un acord però és important anar-hi plegats
ja que no es tracta del debat d'una xifra econòmica, sinó l'absència d'unes

Pàgina 151

determinades inversions que afectaran a totes les persones que viuen en aquests
territoris. I per aquells que els acusin d'estar obsessionats perquè es facin públiques
aquestes balances fiscals, dirà que deu ser la mateixa obsessió amb què alguns
neguen la necessitat de fer-les públiques i la voluntat de continuar-les tenint
reservades.
Entenen que aquest hauria de ser l'inici de la negociació que hi ha per a un nou
finançament a Catalunya i convida a tots els Grups Municipals a afegir-se a aquesta
proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que en la proposició llegeix que el què es demana
és que l'Estat espanyol publiqui la balança fiscal i la metodologia que s'ha utilitzat per
confeccionar-la, i en canvi, el senyor Fontdevila en la seva intervenció ha dit que
aquest dictamen proposa aprovar una metodologia per a confeccionar posteriorment
les balances fiscals. De tota manera, no entrarà en això i pensa que d'allò que es
tracta és de corregir el dèficit fiscal que pateix Catalunya respecte d'Espanya.
Per altra banda, si amb la reforma del nou Estatut que s'està elaborant cal entrar en el
debat del finançament que ha de corregir el dèficit estructural, el resultat ha de ser
prou ampli per tal de tenir en compte que l'Estatut no es quedi petit amb el pas del
temps.
En qualsevol cas el GMPPC votarà afirmativament aquesta proposta, entre d'altres
coses, perquè es vegi quina és aquesta balança i la metodologia utilitzada per l'estat
espanyol, i en qualsevol cas, seria prou pedagògic veure la metodologia que s'ha fet
servir per altres entitats i institucions a fi de poder comparar.
El senyor Serra i Rovira manifesta que amb aquesta proposta se'ls planteja reclamar
al Govern que faci públiques les balances fiscals. El GMCiU està d'acord amb aquesta
proposta, tant que gustosament hagués col·laborat a donar-li suport des d'un bon inici,
i espera obtenir del Govern espanyol una resposta afirmativa.
Havent-se incorporat a l'inici del debat els membres dels GMCiU, l'alcalde sotmet la
proposició a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA,
6 GMCiU i 1 GMPP) i 2 abstencions del senyor Vives i del senyor Javaloyes per
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del
ROF aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT AL CANVI DE
SENTIT DE CIRCULACIÓ AL CARRER TERRASSA.

Aquesta proposició ja ha estat debatuda i votada a l'inici de la sessió, després de
"qüestions prèvies".
7.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT
L'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI PER A UN CENTRE D'OCI NOCTURN.
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A

El secretari dóna compte de la proposició de data 17 de març de 2005, presentada pel
Grup Municipal del PPC que, transcrita, diu el següent:
" La societat de l'oci avança cada vegada mes com un dels elements de interrelació,
comunicació i coneixement entre els ciutadans i ciutadanes, sent un dels factors mes
determinants alhora de decidir quin es l'oci i divertiment que hom tria pel seu esbarjo.
Durant els horaris diürns en hi ha moltes i diverses les opcions a poder escollir per a
portar a terme aquest tipus d'activitat, entre diverses edats i grups i col.lectius que
conformem l'oferta lúdica i la demanda existent.
En canvi, i partir de certa hora del vespre fonamentalment, l'oferta lúdica i d'oci que
s'ofereix es la de ' tota la vida' (bar, discoteca, bar musical en diferent format i àmbit- )
llevat de les excel·lents programacions culturals i teatrals que de manera periòdica es
porten a terme.
Es troba a faltar un format d'espai en que, i a partir de l'horari nocturn, els ciutadans i
ciutadanes amb independència de la seva edat, podessin trobar-se i interrelacionar-se
de manera diferent i a on les activitats fossin diferents de les que s'ofereixen en
l'actualitat. Com poden ser fer lectura, jugar un partit de futbol sala o bàsquet, fer un
partida de dominó, parxís o botifarra, entre moltes d'altres qüestions.
PROPOSEM:
L'estudi d'un espai adient per oferir la possibilitat a la ciutadania de poder gaudir del
seu oci nocturn d'una manera diferent a les possibilitats actuals.
Presentar l'alternativa d'aquest espai amb el seu estudi en un termini no superior a tres
mesos."
Tot seguit, el secretari dóna compte de l'esmena de substitució presentada pels grups
municipals del PSC, ERC, ICV-EA i PPC, de 21 de març de 2005 que, transcrita, diu el
següent:
"Substituir els acords de la proposta pel següent,
ACORD
1.

Trametre a la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania la valoració i estudi
de la proposta de creació d'un espai d'oci nocturn en el transcurs del present
any 2005".

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, encara que sembli el contrari, es tracta d'una
proposta força concreta. Es tracta d'un espai obert a la ciutadania per tal de poder fer
diverses activitats lúdiques. No es tracta d'un invent nou, sinó que d'altres ciutats com
Vic, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Valls, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Reus, ja
disposen d'un centre d'aquestes característiques.
És important donar una opció diferent a la ciutadania, i és important perquè a la
Comissió informativa dels Drets de Ciutadania puguin tenir la valoració ferma del que
representa, del que cal fer per tal que pugui ser una proposta prou creativa, prou
original i prou satisfactòria per la ciutadania en general. És a dir, no només es tracta
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d'un format de gent jove, sinó d'estar obert a tota la ciutadania en general. I és evident
que el GMPPC se suma a l'esmena de substitució perquè està d'acord amb el fet de
portar a terme aquest estudi a través de la Comissió Informativa de Drets de
Ciutadania, i perquè en el present any pugui estar elaborat i es puguin prendre les
decisions adequades i oportunes.
La senyora Guillaumet i Cornet diu que el fet que en aquest ple sigui la regidora de
Joventut qui parli sobre aquest tema, quan es té coneixement que la proposta no va
dirigida específicament al col·lectiu dels joves sinó que la proposta parla d'una oferta
d'oci genèrica per a totes les edats, es pot justificar d'alguna manera en el fet que en el
Pla d'acció municipal de joventut, en el seu eix tercer, parla de diversificar les
propostes de lleure promovent activitats alternatives al model d'oci consumista, i per
tant, sí que té relació amb el model d'oci que presentava el grup Popular. D'altra
banda, en el marc del debat que es va fer en el Pla d'actuació municipal van sortir
propostes que anaven en aquesta direcció, tot i que no es va incorporar explícitament
en la franja horària nocturna.
En el transcurs dels anys 2003 i 2004 es van fer algunes temptatives de programar
activitats, com per exemple un programa de jocs al carrer i activitats que s'han portat a
terme en el Casal de joves que acaben a les 12:00 de la matinada.
El senyor Vives i Portell diu que al GMCiU també li sembla molt interessant aquesta
proposició i entén l'esmena que ha presentat l'equip de govern i en conseqüència
votarà a favor. No obstant això, s'hauria de fer una avaluació de la necessitat que té la
ciutat d'això, com reacciona la gent, el grau d'acceptació. I en aquest sentit és difícil
determinar una actuació concreta, que se sap que té començament i final, a una
situació que hagi de ser sostinguda en el temps. Per tant, serà interessant observar
quins són els hàbits, quines necessitats es generen i el grau d'acceptació, ja que
segurament d'entrada i en un primer moment s'haurà d'incentivar a la gent a participar
en aquest servei. En definitiva, seria interessant conèixer d'aquesta necessitat puntual
a banda del treball de camp que seria molt interessant de poder fer.
L'alcalde sotmet la proposició a votació, amb l'esmena de substitució incorporada, i
s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 6 GMCiU i 2 GMPP)
i 1 abstenció de la senyora Riera per absència de la Sala en el moment de la votació,
de conformitat amb l'article 100 del ROF aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre, i, per tant, es declara aprovat el següent:
" La societat de l'oci avança cada vegada mes com un dels elements de interrelació,
comunicació i coneixement entre els ciutadans i ciutadanes, sent un dels factors mes
determinants alhora de decidir quin es l'oci i divertiment que hom tria pel seu esbarjo.
Durant els horaris diürns en hi ha moltes i diverses les opcions a poder escollir per a
portar a terme aquest tipus d'activitat, entre diverses edats i grups i col.lectius que
conformem l'oferta lúdica i la demanda existent.
En canvi, i partir de certa hora del vespre fonamentalment, l'oferta lúdica i d'oci que
s'ofereix es la de ' tota la vida' (bar, discoteca, bar musical en diferent format i àmbit- )
llevat de les excel·lents programacions culturals i teatrals que de manera periòdica es
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porten a terme.
Es troba a faltar un format d'espai en que, i a partir de l'horari nocturn, els ciutadans i
ciutadanes amb independència de la seva edat, podessin trobar-se i interrelacionar-se
de manera diferent i a on les activitats fossin diferents de les que s'ofereixen en
l'actualitat. Com poden ser fer lectura, jugar un partit de futbol sala o bàsquet, fer un
partida de dominó, parxís o botifarra, entre moltes d'altres qüestions.
PROPOSEM
Trametre a la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania la valoració i estudi
de la proposta de creació d'un espai d'oci nocturn en el transcurs del present
any 2005".
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels dos assumptes
sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2
GMICV-EA, 6 GMCiU i 2 GMPPC) i 1abstenció de la senyora Riera per absència de la
Sala en el moment de la votació, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del
RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i
l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ
"IGUALEM" I RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE D'11 DE MARÇ
DE 2005

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ocupació, Immigració i
Solidaritat, de 14 de març de 2005, que, transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa està desenvolupant el projecte d’ocupació “ IGUALEM “,
subvencionat pel Fons Social Europeu (FSE), Iniciativa comunitària EQUAL
(convocatòria 2004), el qual va ser aprovat per Resolució de la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo (UAFSE) de data 30 de novembre de 2004 .
El pressupost total del projecte és de 1.900.699,96 €, i la subvenció atorgada és de
950.349,98 €, equivalent al 50 % del pressupost. La seva execució és preveu realitzar
entre els exercicis 2005, 2006 i 2007 , amb la distribució següent :
A) Agrupació de Desenvolupament “ Eix Diagonal “
EXERCICI
2005
2006
2007
TOTAL

Pressupost total
Subvenció del FSE
elegible
569.457,54
284.728,78
790.929,36
395.464,68
540.313,06
270.156,52
1.900.699,96
950.349,98

Cofinançament
284.728,78
395.464,68
270.156,52
950.349,98

Pàgina 155

B) Ajuntament de Manresa .
EXERCICI
2005
2006
2007
TOTAL

Pressupost total
Subvenció del FSE
elegible
171.031,00
105.648,46
236.663,22
147.096,61
174.683,00
110.044,67
582.377,22
362.789,74

Cofinançament
65.382,54
89.566,61
64.638,33
219.587,48

Atès que l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, faculta l’Ajuntament a
adquirir compromisos de despesa de caràcter plurianual, sempre que la seva
execució s’inicií dins del mateix exercici, i amb subjecció a les condicions i requisits
que s’estableixen a l’esmentat article. La competència per autoritzar una despesa
plurianual correspon al Ple de la Corporació .
Vist l’informe de gestió emès pel Cap del Servei de Desenvolupament

El Regidor delegat d’Ocupació, Immigració i Solidaritat proposa al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del projecte de
polítiques actives d’ocupació “ IGUALEM “, cofinançat pel Fons Social Europeo ,
programa Iniciativa Comunitària EQUAL, convocatòria 2004, amb un pressupost total
elegible de 1.900.699,96 € i una subvenció de 950.349,98 €, equivalent al 50 % del
pressupost, d’acord amb la següent distribució plurianual :
A) Agrupació de Desenvolupament “ Eix Diagonal “
EXERCICI
2005
2006
2007
TOTAL

Pressupost total
Subvenció del FSE
elegible
569.457,54
284.728,78
790.929,36
395.464,68
540.313,06
270.156,52
1.900.699,96
950.349,98

Cofinançament
284.728,78
395.464,68
270.156,52
950.349,98

B) Ajuntament de Manresa .
EXERCICI
2005
2006
2007
TOTAL

Pressupost total
Subvenció del FSE
elegible
171.031,00
105.648,46
236.663,22
147.096,61
174.683,00
110.044,67
582.377,22
362.789,74

Cofinançament
65.382,54
89.566,61
64.638,33
219.587,48
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Segon.- Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Presidència de data 11 de
març de 2005".
El senyor Rubio i Cano diu que el dictamen recull els acords de la resolució de la
Presidència d'11 de març, en els quals es concretava l'aprovació de la minuta i els
annexos de l'acord de constitució a l'Agrupació de Desenvolupament per executar
aquest projecte, així com l'acceptació a la subvenció i la delegació al regidor. Però, en
definitiva, el fet que ha portat a presentar en aquest ple aquest dictamen és per donar
rellevància política a un projecte, un programa europeu, que des de la Regidoria
d'Ocupació i des del conjunt de l'equip de govern es pensa que és important. La
importància del projecte resideix en què dóna continuïtat a un projecte de xarxa
territorial en què l'Ajuntament de Manresa hi està involucrat des de l'any 1989,
l'anomenat l'Eix Diagonal, amb una voluntat que Manresa hi sigui present, no tant sols
en el seu àmbit territorial – regional que és el de la Catalunya central, sinó per obrir
línies per tal de treballar en altres àmbits més metropolitans, com són l'Alt Penedès i
el Garraf. També és important perquè en aquest àmbit de treball de les polítiques de
desenvolupament econòmic i d'ocupació han tingut un precedent reeixit, que va ser el
Projecte Emergim. És important, perquè en aquesta ocasió és l'Ajuntament de
Manresa qui coordina i qui lidera aquest projecte; i és important al tractar-se d'un
projecte ambiciós.
Aquest projecte a partir del diagnòstic que s'ha fet de la situació de l'ocupació de les
dones en el territori que ens ocupa així com les ciutats d'Igualada, Vilafranca i
Vilanova, explica que dues terceres parts de l'atur actual són dones majors de 45
anys, amb estudis primaris i que si ha treballat ho ha fet en el sector serveis i amb
contracte parcial. Es a dir el 50% de les dones estan inactives i ho són amb un
diferencial de 20 punts més respecte als homes. Com a resposta a aquesta situació
els quatre municipis, les dues organitzacions sindicals, la UPC i la UAB i set
organitzacions empresarials s'han plantejat aquest projecte, l'Igualem, que pretén
combatre la desigualtats d'oportunitats respecte a les dones en el treball, reduir els
desequilibris que existeixen i eliminar la segregació en el treball. Es planteja intentarho precisament en oficis i sectors masculinitzats ja que tot i que els últims dos anys
està creixent l'ocupació femenina, aquesta té tendència a concentrar-se en activitats
que reprodueixen el rol que tradicionalment hi hagut en l'assignació en la divisió sexual
del treball.
El senyor Javaloyes i Vilalta felicita a l'equip de govern en presentar un dictamen
que incideix en un àmbit molt necessari. I totes aquelles actuacions que es puguin dur
a terme que tinguin per objecte la integració en el món laboral, en aquest cas de les
dones, és un pas endavant que la societat fa, amb independència dels discursos de la
igualtat de gènere. I quan hi ha una entesa i una col·laboració amb agents dels territori
i amb d'altres administracions s'aconsegueix fer avenços més grans que si és portés a
terme de manera individualitzada.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït
8.2

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'APARCAMENT SUBTERRANI A
LA PLAÇA DE LA REFORMA DE MANRESA, EDIFICACIÓ I CONTENCIONS
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 21 de
març de 2005 que, transcrit, diu el següent:
" Antecedents
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2003 va acordar
adjudicar el contracte de concessió administrativa per a la construcció i explotació d’un
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma de Manresa, a la mercantil
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA.
Aquest contracte de concessió inclou la construcció i explotació d’un aparcament
subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització del conjunt de la plaça i dels
accessos al turó de la Seu, l’explotació d’un local destinat a restaurant-cafeteria a la
plaça i la gestió del servei d’aparcament en zona blava i del servei de grua per a la
retirada i dipòsit de vehicles.
Al plec de clàusules reguladores del contracte de concessió s’estableix que
l’adjudicatari haurà de redactar dos projectes d’obres: el corresponent a la construcció
de l’aparcament subterrani i el corresponent a la reurbanització de la plaça i dels
accessos a la Seu.
L’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA presenta en primer lloc i en data
18 de març de 2005 (registre d’entrada núm. 11703) el projecte d’aparcament
subterrani a la plaça de la Reforma que inclou els aspectes que fan referència a
l’edificació del pàrquing i a les contencions de la urbanització, amb un pressupost de
8.835.852,29 EUR.
S’observa que el local comercial destinat a cafeteria i el local destinat a restaurant
tenen una superfície sensiblement superior a la prevista en la clàusula 61a del plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques reguladores del contracte de
concessió administrativa.
Fonaments de dret
L’article 36 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny estableix que “quan els
projectes d’obres no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o
d’una altra administració, aquells els han d’examinar i emetre un informe sobre el
compliment de la normativa i prescripcions que regulin la matèria”.
El preceptiu informe del Servei de Projectes Urbans de data 18 de març de 2005
acredita que el projecte presentat compleix la normativa urbanística i s’ajusta a les
determinacions tècniques fixades al plec de clàusules reguladores de la concessió
administrativa per a la construcció i explotació de l’aparcament subterrani a la plaça de
la Reforma, reunint tots els documents i requisits que exigeix la normativa de
contractes de les administracions públiques i els articles 24 a 33 del Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tot i així, per tal d’assegurar-ne una correcta execució, caldria completar el projecte en
els aspectes següents:
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1. Caldrà completar la planta general de cotes d’acabat d’estructura dels sostres
superiors i de les d’acabat d’urbanització eliminant els punts de contradicció
que s’hi detecten. Concretament, caldrà aportar més dades de la cantonada
sud de la planta nivell –1 respecte de les rasants d’urbanització previstes
(acotant l’alçada lliure resultant a l’interior del pàrquing en aquesta zona), de la
zona de la plataforma central de la plaça i del pati anglès.
2. Caldrà completar la documentació amb plànols de detall de les fusteries
següents: frontal de la cafeteria, pati anglès (finestral i reixes de ventilació),
frontal del local sense ús específic, tancaments de la zona d’accessos rodats al
pàrquing, tancaments interiors i reixes diverses de ventilació a l’exterior.
3. Completar el pla d’obres incloent-hi els treballs d’urbanització.
4. Completar la documentació gràfica amb seccions constructives longitudinals i
transversals completes que reflecteixin els materials, gruixos i solucions de les
diferents parts del projecte.
5. Cal preveure el pas per l’interior de l’aparcament de conductes d’evacuació de
les aigües pluvials de la zona de la plataforma central de la plaça i del pati
anglès.
6. Determinar en quina partida d’obra del pressupost queda contemplat el sistema
d’impermeabilització per penetració capil·lar definit a la memòria.
7. Completar la memòria amb la justificació de les solucions adoptades per evitar
els assentaments diferencials de la urbanització al límit entre l’estructura del
pàrquing i el terreny.
8. Justificar l’acompliment de les alçades lliures a la zona de pas a la cantonada
nord-est de la planta nivell 0.
9. Completar els amidaments corresponents als reblerts dels extradosos dels
murs dels soterranis i de contenció.
L’informe esmentat també acredita que el projecte presentat inclou l’Estudi de
Seguretat i Salut d’acord amb l’article 5 del Reial Decret 1627/1997 que estableix
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Pel que fa a les majors superfícies resultants dels diferents espais de l’edificació en
relació als previstos al plec de clàusules de la concessió cal dir que en el present
informe només es valora de forma positiva a efectes funcionals i arquitectònics.
Segons informe emès pel Cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió
Patrimonial en data 18 de març de 2005, en cas d’aprovar-se el projecte amb aquestes
característiques, seria necessari procedir a modificar el contracte de concessió
administrativa subscrit, per tal d’avaluar, entre altres, la incidència que l’increment de
superfície amb destí a cafeteria restaurant i l’aparició d’un nou local comercial poden
tenir en el règim econòmic financer de la concessió.
L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS) estableix el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals ordinàries, que requereix l’acord d’aprovació
inicial, informació pública per un mínim de trenta dies i notificació individual, si s’escau,
i aprovació definitiva.
L’article 22.2 lletres n) i ñ) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de règim local,
segons nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 52.2 n)
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, estableixen la competència a favor del Ple per
a l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan llur import superi els sis milions
d’Euros.
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La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès per la Tècnica
d’Administració General de data 19 de març de 2005, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT el Projecte d’aparcament subterrani a la plaça de la
Reforma de Manresa (edificació i contencions), amb un pressupost per a coneixement
de l’administració de VUIT MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (8.835.852,29 €), en
compliment del que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny. Posteriorment serà tramitat el
projecte corresponent a la reurbanització de la plaça i dels accessos a la Seu.
2n. DECLARAR expressament que l’esmentada aprovació inicial només fa referència
al projecte constructiu esmentat, sense que la major superfície inclosa en el projecte
suposi una modificació automàtica de la concessió que, en el seu cas, haurà de
subjectar-se a una modificació del contracte de concessió administrativa subscrit amb
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA.
3r. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat a l’apartat
anterior, durant un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil al de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es podrà examinar el projecte i
formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37
del Reglament esmentat.
4t. CONDICIONAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte a la seva complimentació
en els aspectes esmentats en l’informe del Servei de Projectes Urbans de data 18 de
març de 2005.
5è. FER PÚBLIC el present Dictamen mitjançant publicació d’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari
local Regió 7 i en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament".
La senyora Mas i Pintó diu que a finals del 2003 és va aprovar l'adjudicació del
contracte de la concessió administrativa per a la construcció i explotació d'un
aparcament a la plaça de la Reforma. Aquest contracte consistia bàsicament en la
construcció d'aquest aparcament, la reurbanització de la plaça i els accessos a la Seu,
i també en l'explotació d'un local destinat a cafeteria, a banda de la gestió del servei
de zona blava i del servei de la grua. Després d'un llarg procés de redacció de projecte
s'està en disposició de plantejar l'aprovació inicial.
L'aprovació inicial està supeditada a completar una sèrie d'aspectes que fan
referència, bàsicament, a acordar el projecte d'execució de l'aparcament amb el
projecte d'urbanització de la plaça, que tal com s'establia en el plec de clàusules
consistia en dos projectes separats. Per una banda, l'aparcament amb una capacitat
de 350 places i, de l'altra, la reurbanització d'aquest espai públic.
Per tant, es planteja l'aprovació inicial tenint en compte que el pressupost total de
l'aparcament és d'aproximadament 9 milions d'euros.
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El senyor Vives i Portell diu que tenint en compte el que s'ha d'aprovar i havent
calculat aproximadament el calendari d'actuacions, demana si es podria avançar
alguna dada sobre aquest punt.
La senyora Mas i Pintó diu que la idea de la concessionària era que a finals de maig
o principis de juny es poguessin començar les obres. Donat que es necessitarà una
altra aprovació per part del ple, la qual s'espera que es produeixi en el mes de maig,
es calcula que s'estarà en disposició de plantejar l'inici de les obres abans de l'estiu.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

9.1

PREGUNTA DEL PPC SOBRE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER ATENDRE PERSONES AMB PROBLEMES DE
SORDESA I DE PARLA

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 17 de març de
2005 que, transcrita, diu el següent:
" Té aquest Ajuntament personal preparat, adequat i en formació per a poder atendre
ciutadanes i ciutadans amb problemes de sordesa i parla, amb total normalitat?
Quanta gent qualificada té aquest Ajuntament per atendre aquest col.lectiu?
En quines àrees d'atenció al públic te aquest Ajuntament personal per atendre aquest
col·lectiu?"
El senyor Irujo i Fatuarte diu que l'Ajuntament no disposa de personal instruït en el
llenguatge dels signes i no el tindrà ja que actualment la tendència de les
administracions públiques pel que fa a l'atenció als discapacitats sensorials no és de
tenir dispositius estables i permanents, que no tindrien gaire sentit, sinó comptar amb
els anomenats "dispositius de demanda". Aquests consisteixen a establir convenis,
consorcis o subvencionar les entitats que agrupen els discapacitats sensorials - en el
cas de Manresa seria el Casal dels Sords- per tal d'ajudar-los a sostenir
econòmicament el cost que té un gabinet d'intèrprets. Amb aquesta actuació, a part de
facilitar els contactes que puguin necessitar, també es facilita el conjunt de gestions
que puguin tenir els discapacitats sensorials, no solament amb el tracte amb
l'Ajuntament de Manresa, sinó amb d'altres administracions o organismes.
En aquest sentit, l'any passat, la regidora de Serveis Socials ja s'havia entrevistat amb
els responsables del Casal de Sords de Manresa. I aquest any se'ls ha animat a què
participin dins la primera convocatòria de subvencions que l'Ajuntament de Manresa
ha promogut, per tal de subvencionar una línia específica d'ajuda, que concretament
consistirà en el sosteniment econòmic d'aquest sistema de traductors o intèrprets
mitjançant el llenguatge dels signes.
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9.2

PRGUNTA DEL GMCiU SOBRE CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA AMB 450
PLACES PER AL CURS VINENT

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 21 de març de
març de 2005 que, transcrita, diu el següent:
"Fa unes setmanes l'Ajuntament de Manresa plantejava de construir de forma
imprescindible una escola amb 450 places per al curs vinent. Es referma l'Ajuntament
en aquest plantejament? Si és que no, què ha canviat respecte el plantejament inicial?
Que justificaria el canvi d'actitud?"
El senyor Fontdevila i Subirana diu que des de l'estiu passat en què l'Ajuntament i
el Departament de la Generalitat van coincidir en la necessitat d'una nova escola, en el
dia d'avui es referma la necessitat d'un nou centre educatiu a la ciutat, el qual pot
disposar de les places a què han fet referència, i que per tant, se segueix considerant
que és necessari.
A dia d'avui és té coneixement que el centre educatiu no podrà estar finalitzat aquesta
tardor, i per tant, aquest curs serà més complicat, encara que des de l'Ajuntament es
treballa per garantir les 50 places d'atenció a tots els P3, i partir d'aquí preveure si
convé crear noves aules provisionals en aquests mesos de transició.
Pel que fa a la segona i tercera pregunta, no ha canviat el plantejament inicial, i es
continua pensant en una escola ben situada territorialment, amb unes bones
instal·lacions i amb un equip de mestres que ha de treballar cohesionadament ja que
l'equip de govern entén que la ciutat necessita una bona xarxa educativa.
Un cop tractats tots els assumptes, l'alcalde aixeca la sessió quan són les 23 h i 15
min, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s'estén aquesta acta
en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. .................. i correlativament fins
el ......................

El secretari general accidental

Vist i plau
L'alcalde,
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