Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 21
d’octubre del 2002. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 9 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
José Luis Irujo i Fatuarte
Josep Ramon Mora i Villamate
Francesc Caballo i Molina
Ignasi Perramon i Carrió

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

Montserrat Pons i Vallès
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Francesc de Puig i Viladrich
Antoni Llobet i Mercadé
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Rosa Maria Carné i Barnaus
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general
Sr.

Manuel Paz Taboada

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

El president obre la sessió a les 20 hores, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit al
tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a
continuació:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de
l’acta de la sessió ordinària celebrada el 16 de setembre del 2002, que s’ha
lliurat als regidors, 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 de la sessió ordinària celebrada pel Ple el 16 de
setembre del 2002 queda aprovada per unanimitat dels 25 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
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 37, 38, 39, 40, I
41 CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23 I 30 DE SETEMBRE I 7
D’OCTUBRE DEL 2002, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART.
22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL
RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Comissió de Govern en les seves sessions núm. 37, 38, 39, 40, i 41
corresponents als dies 9, 16, 23 i 30 de setembre i 7 d’octubre del 2002,
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, DELS DECRETS 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 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

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

ASSUMPTES CONTENCIOSOS

A.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS
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2.3

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE
SETEMBRE DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 292/2002-A
INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA,
CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 2 D’ABRIL DE 2002, QUE
CONVOCAVA PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ AMB
CARÀCTER LABORAL PERMANENT DELS LLOCS DE TREBALL
INCLOSOS EN L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2001.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 292/2002 A
interposat per la DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CATALUNYA, contra el
Decret de l’alcalde de 2 d’abril de 2002, que convocava les proves selectives
per la provisió amb caràcter laboral permanent dels llocs de treball inclosos en
l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2001, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada
al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, tal i com preveu l’article
78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell
com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats
en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat
a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.4

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 251/2002-C INTERPOSAT
PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA, CONTRA EL DECRET
DE L’ALCALDE DE 2 D’ABRIL DE 2002, QUE CONVOCAVA PROVES
SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE PLACES PER A L’ACCÉS LA FUNCIÓ
PÚBLICA DE PERSONAL FUNCIONARI, INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2001.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 251/20023

C interposat per la DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN 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 2001, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat
a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós administratiu de referència.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.5

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 26 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 290/2002-D INTERPOSAT
PER LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN, CONTRA EL DECRET
DEL TINENT D’ALCALDE, REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 28-901, DE RECONEIXEMENT DE GRAU CONSOLIDAT NIVELL 30 AL SENYOR
LLUÍS GRANERO I VILARASAU.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 290/2002D interposat per la DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN contra el Decret
del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Administració, de data 28-09-01, de
reconeixement de grau consolidat nivell 30 al Sr. Lluís Granero i Vilarasau,
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, en qualitat de
part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 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 personarse 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 contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director
de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.6

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, D’1 D’OCTUBRE DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 189/2002-B INTERPOSAT PEL
SENYOR ALBERT SERRA SERENA I ALTRES CONTRA ELS ACORDS
PLENARIS DE 18 DE FEBRER DE 2002, QUE APROVAVEN L’EXPEDIENT DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER FONT DEL GAT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquesta Administració en la
primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència
favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que
es va seguir amb el número 189/2002-B davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 7 de Barcelona, interposat pel Sr. ALBERT SERRA
SERENA i altres contra els acords plenaris de data 18-02-02 que aprovaren
l’expedient de contribucions especials per a l’execució de les obres
d’urbanització del c/ Font del Gat, entre els carrers Major i l’Avinguda Bases de
Manresa.
2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.7

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 306/2002 F INTERPOSAT
PEL SENYOR AURELIO RAMON DE FÁBREGAS GRACIA CONTRA EL
DECRET DE L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE
DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM.
20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 306/2002 F
interposat per AURELIO RAMON DE FABREGAS GRACIA, contra el Decret de
l’alcalde de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició
interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de
l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu número 9 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

5

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, tal i com
preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse 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

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, D’1 D’OCTUBRE DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 304/2002 E INTERPOSAT PEL
SENYOR ISIDORO DE GREGORIO PASCUAL CONTRA EL DECRET DE
L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE
RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- 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 304/2002 E
interposat per ISIDORO DE GREGORIO PASCUAL, contra el Decret de
l’alcalde de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició
interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de
l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu número 8 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
Segon.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, tal i com
preveu l’article 78.3 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.
Tercer.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu
esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.9

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 299/2002 B INTERPOSAT
PEL SENYOR JUAN ORTIZ BERRUEZO
CONTRA EL DECRET DE
L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE
RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 299/2002 B
interposat per JUAN ORTIZ BERRUEZO, contra el Decret de l’Alcalde de 28 de
maig de 2002, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la
resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de l’edifici situat a la
Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
número 8 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, tal i com
preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse 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.”
2.10

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 307/2002 SECCIÓ B
INTERPOSAT PER LA SENYORA ROSA GARCÍA IRANZO CONTRA EL
DECRET DE L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE
DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM.
20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 307/2002
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Secció B interposat per ROSA GARCÍA IRANZO, contra el Decret de l’alcalde
de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició interposat
contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de l’edifici
situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, tal i com
preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse 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.”
2.11

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 311/2002 M INTERPOSAT
PEL SENYOR MIGUEL DE FÁBREGAS SABATER CONTRA EL DECRET DE
L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE
RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 311/2002
M interposat per MIGUEL DE FABREGAS SABATER, contra el Decret de
l’alcalde de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició
interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de
l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, tal i com
preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse 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
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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.”
2.12

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 19 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 276/2002 INTERPOSAT PER
LA SENYORA FRANCESCA SERRAMALERA SÁNCHEZ CONTRA L’ACORD
PLENARI DE 20-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE RENOVACIÓ DELS CARRERS ÀNGEL
GUIMERÀ, CANONGE MULET, CASANOVA I SANT JOAN BAPTISTA DE LA
SALLE.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 276/2002
interposat per la Sra. FRANCESCA SERRAMALERA SÁNCHEZ contra l’acord
plenari de data 20-05-02, desestimatori del recurs de reposició interposat
contra la liquidació acordada en l’expedient de contribucions especials per a
l’execució de l’obra “renovació c/ Àngel Guimerà, c/ Canonge Mulet, c/
Casanova i c/ Sant Joan Baptista de al Salle”, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 10 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 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 personarse 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 ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.13

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 23 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 276/2002-B INTERPOSAT
PER LA SENYORA MARÍA DOLORES GRIFELL MORERA CONTRA
L’ACORD PLENARI DE 20-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE RENOVACIÓ DELS
CARRERS ÀNGEL GUIMERÀ, CANONGE MULET, CASANOVA I SANT
JOAN BAPTISTA DE LA SALLE.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 276/2002B interposat per la Sra. MARIA DOLORES GRIFELL MORERA contra l’acord
plenari de data 20-05-02, desestimatori del recurs de reposició interposat
contra la liquidació acordada en l’expedient de contribucions especials per a
l’execució de l’obra “renovació c/ Àngel Guimerà, c/ Canonge Mulet, c/
Casanova i c/ Sant Joan Baptista de la Salle”, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 11 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, tal i com
preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse 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 ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.14

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 309/2002 SECCIÓ 4
INTERPOSAT PER AMICS DEL MARROC DE MANRESA, CONTRA LA
RESOLUCIÓ MUNICIPAL QUE ORDENAVA EL CESSAMENT I CLAUSURA
DE L’ACTIVITAT DE BAR AL CARRER SANTA LLÚCIA NÚM. 26,BAIXOS.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
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interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 309/2002
Secció 4 interposat per AMICS DEL MARROC DE MANRESA, contra la
resolució municipal que ordenava el cessament i clausura de l’activitat de bar
en la seu social de l’associació al c/ Santa Llúcia núm. 26 bx de Manresa,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, en qualitat de
part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, tal i com
preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse 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.”
2.15

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 849/2002 INTERPOSAT PEL
SENYOR ANTONI ROVIRA SANCHO I 7 MÉS CONTRA EL DECRET DE
L’ALCALDE DE 19-4-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA DECRET RELATIU A LA MANCA DE COMPETÈNCIA
DE L’AJUNTAMENT EN LA RECLAMACIÓ DE DEUTES CONTRETS PER
ESCORXADOR I CÀRNIES DEL BAGES, SA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 849/2002
interposat per ANTONI ROVIRA SANCHO, MANUEL RUIZ BERNAL, LAUREA
LAVILLA PLAYA, CAL FERRER, S.A., ESTRUCTURES METAL.LIQUES
VILSA, S.L., COMERCIAL BASE CB, DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. i SPAI
RECOVER, S.A., contra el decret de l’Alcalde-President de data 19-04-02,
desestimant el recurs de reposició interposat contra el decret de l’AlcaldePresident de data 15-01-02, relatiu a la manca de competència de l’Ajuntament
en la reclamació pels deutes contrets per l’empresa concessionària del servei
públic consorciat d’Escorxador comarcal del Bages, Escorxador i Càrnies del
Bages, S.A., com a conseqüència de l’impagament dels treballats prestat pels
actors durant l’any 1992, davant la Secció Segona de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part
demandada.
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a les resolucions
impugnades a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 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 ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director
de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.16

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 18 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 925/2002 INTERPOSAT PER
LA SENYORA MERCÈ VILARASAU ARMENGOL CONTRA DESESTIMACIÓ
DE RECLAMACIÓ FORMULADA PER LESIONS COM A CONSEQÜÈNCIA
D’UNA CAIGUDA AL PASSEIG PERE III, DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fina a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 925/2002
interposat per la Sra. MERCÈ VILARASAU ARMENGOL contra la desestimació
de la reclamació formulada el 18-07-01 per lesions, com a conseqüència d’una
caiguda al Passeig de Pere III de Manresa, davant la Secció Segona de la Sala
del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 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 ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director
de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.17

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE COMPAREIXENÇA D’AQUEST AJUNTAMENT DAVANT DE
LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREM EN EL RECURS DE
CASSACIÓ PREPARAT PEL SENYOR MAGÍ CARBONELL LLADÓ, CONTRA
SENTÈNCIA NÚM. 657 QUE RESOLIA DESESTIMAR EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 657/98 INTERPOSAT CONTRA LA
RESOLUCIÓ DEL JURAT PROVINCIAL D’EXPROPIACIÓ REFERENT A
L’EXPEDIENT DE PREU JUST NÚM. 5/97, DE LA FINCA NÚM. 199 DE LA
CTRA. DE VIC.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- APROVAR LA COMPAREIXENÇA de l’Ajuntament de Manresa davant de
la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació preparat pel Sr.
MAGÍ CARBONELL LLADÓ, contra la sentència núm. 657 de data 8 de maig
de 2002, que resolia desestimar el recurs contenciós-administratiu núm. 657/98
interposat per l’actor contra la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació,
relativa a l’expedient de justpreu núm. 5/97, sobre l’expropiació de la finca núm.
199 situada a la Ctra. de Vic de Manresa.
2n.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA,
Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs
contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director
de la defensa jurídica en el recurs de cassació de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.18

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 27 D’AGOST DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4560/2002 INTERPOSAT PER
TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A, CONTRA DECRET DE 25-7-02 QUE
RESOLIA ORDENAR L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA RETIRADA DE
L’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer. 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 4560/2002
interposat per TELEFÒNICA MOVILES ESPAÑA, S.A., contra el Decret del
Tinent d’alcalde d’urbanisme de 25 de juliol de 2002 que resolia ordenar
l’execució subsidiària de la retirada de l’estació base de telefonia mòbil, davant
la Sala de vacances del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat
de part demandada.
Segon. DESIGNAR la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el
recurs contenciós administratiu de referència.
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Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.19

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 10 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 788/2002 INTERPOSAT PER
INOXFORMA, SL, CONTRA DECRET DE 28-1-02 QUE REQUERIA
L’ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES PER AJUSTAR A LA
LEGALITAT LES INSTAL.LACIONS DE TALLER MECÀNIC SITUAT A
L’AVINGUDA PIRELLI.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- 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 788/2002
interposat per INOXFORMA, S.L., contra el Decret del Tinent d’alcalde regidor
delegat d’habitatge, rehabilitació i activitats de 28 de gener de 2002, que
requeria l’adopció de mesures correctores per ajustar-se a la legalitat les
instal·lacions de taller mecànic situat a l'av. Pirelli, davant la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de
part demandada.
Segon.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa secció tercera, tal i com preveu l’article 78.3 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.
Tercer.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu
esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.20

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 10 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 355/2002 INTERPOSAT PER
EDIFICI CARRIÓ, SA, CONTRA DECRET DE 14-6-02 QUE DECLARAVA LA
NO ADMISSIÓ DEL RECURS D’ALÇADA CONTRA EL REQUERIMENT DE
DEFICIÈNCIES ESMENABLES EN RELACIÓ AMB LA SOL.LICITUD DE
MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES OMA 50/00.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
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“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 355/2002
secció 5 interposat per l’EDIFICI CARRIÓ, S.A, contra el Decret de l’alcalde de
14 de juny de 2002, que declarava la no admissió del recurs d’alçada contra el
requeriment de deficiències esmenables en relació a la sol.licitud de
modificació de la llicència d’obres major OMA 50/00, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
Segon.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, tal i com
preveu l’article 78.3 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.
Tercer.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu
esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
A.2)

PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.21

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 622, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA
JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 91/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la Policia Local
número 622, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número Judici de
Faltes 91/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la
seva denúncia d’insults de què va ser objecte per part del Sr. Ignasi Bacardit
Busquet, el dia 06/02/02, a l’edifici de la Florinda, en l’exercici de llurs funcions
com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei
16/1991, de Policies Locals.
2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de
l’agent de la policia local números 622, en el Judici de Faltes núm. 91/2002.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.22

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE
LA POLICIA LOCAL NÚM. 588 I 635, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA
DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 307/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
número 588 i 635, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número
Judici de Faltes 307/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat
arran de la seva denúncia d’insults de què van ser objecte per part del Sr.
Lorenzo Ruiz Terrones, el dia 19/02/02, al c/ Enric Morera núm. 18, en
l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que
disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
2.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr. Jordi
Rodríguez i Fuentes, director de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local números 588 i 635, en el Judici de Faltes núm. 307/2002.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.23

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 644, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA
JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 407/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local
número 644, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número Judici de
Faltes 407/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la
seva denúncia d’insults de què va ser objecte per part de la Sra. Núria Capella
Vilurbina, el dia 07/06/02, al c/ Jaume I, en l’exercici de llurs funcions com a
agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei
16/1991, de Policies Locals.
2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de
l’agent de la policia local número 644, en el Judici de Faltes núm. 407/2002.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.24

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE
LA POLICIA LOCAL NÚM. 573 I 621, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA
DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 319/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
número 573 i 621, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número
Judici de Faltes 319/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat
arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra per desobediència als agents
de l’autoritat i intent d’agressió de què van ser objecte per part del Sr. M Barek
El Bakkay, el dia 22/06/02, al Parc de la Seu, en l’exercici de llurs funcions
com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei
16/1991, de Policies Locals.
2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels
agents de la policia local números 573 i 621, en el Judici de Faltes núm.
319/2002.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.25

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 597, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA
JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 279/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària l’agent de policia local número
597, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la causa que se
segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número Judici de
Faltes 279/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de
les diligències dels Mossos d’Esquadra per desobediència i intent d’agressió de
què va ser objecte per part del Sr., Antoni Serra Sitjes, el dia 24/04/02, en
l’exercici de llurs funcions com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que
disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Trinitat Capdevila i Fígols, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent
de la policia local números 597, en el Judici de Faltes núm. 279/2002.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.26

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL SENYOR
DOMÈNEC CASAS MARTÍNEZ, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA
JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 338/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària al Sr. DOMÈNEC CASAS i
MARTÍNEZ, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número de Judici
de Faltes 338/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran
de la denúncia de què van ser objecte per part del Sr. Jorge Juan del Egido
Torres, pels fets ocorreguts a l’Ajuntament el dia 4 de juny de 2002, en
l’exercici de llurs funcions com a funcionari municipal, d’acord amb el que
disposa l’article 43 dels acords sobre condicions econòmiques socials i de
treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa 2001-2003.
2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici del Sr.
Domènec Casas i Martínez, en el Judici de Faltes núm. 338/2002.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.27

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 10 D’OCTUBRE
DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE
LA POLICIA LOCAL NÚM. 612, 573, 640 I 644, PER TAL DE GARANTIR-LOS
LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 411/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia
local números 612, 573, 640 i 644, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa
amb el número Judici de Faltes 411/2002, i amb l’objecte de ser part en el
procediment iniciat arran de la seva denúncia per negar-se a ser identificats
contra José Vila Freixas i José Torrejon Baltar, quan estaven provocant
aldarulls a la via pública (c/ Joc de la Pilota) al mateix temps que insultaven als
agents, el dia 06/07/02, en l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia
Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies
Locals.
Segon.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de
l’agent dels policies locals números 612, 573, 640 i 644, en el Judici de Faltes
núm. 411/2002.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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A.3)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.28

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 14 DE JUNY DE
2002, SOBRE EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 486, DE 10 D’ABRIL DE 2002, DE
LA SECCIÓ PRIMERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN LA QUAL S’HA
FALLAT ESTIMAR EN PART EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 1800/1998 INTERPOSAT PER ESPARBÉ, SA., CONTRA RESOLUCIÓ
DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA QUE FIXAVA EL PREU
JUST DE LA FINCA SITUADA A LA PLAÇA IMMACULADA NÚM. 1.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència 486 de 10 d’abril de
2002, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en la qual s’ha fallat estimar en part el
recurs contenciós administratiu núm. 1800/1998 interposat per Esparbé, SA,
contra la resolució del Jurat d’Expropiació de 2 de juny de 1998, que fixava el
preu just en 7.414.733 ptes., la qual anul·len i fixen el preu just en 19.412.725
ptes. (116.672,83 €), més els interessos legals corresponents.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació.”
2.29

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE SETEMBRE
DE 2002, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 19 DE JULIOL
DE 2002 PER LA SECCIÓ CINQUENA DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREM, EN LA QUAL S’HA FALLAT NO
DONAR LLOC AL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT PER
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, EN RELACIÓ AMB LES DESPESES
DERIVADES DEL TRASLLAT DE MATERIALS EXISTENTS A LA COMUNITAT
DE BÉNS SITUADA AL CARRER DE LA FONT DEL GAT, NÚM. 6.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència de 19 de juliol de 2002,
de la secció quinta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem,
en la què, s’ha fallat no donar lloc al recurs de cassació interposat per
l’Ajuntament de Manresa contra la sentència de la sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal de Justícia de Catalunya de 4-03-96, amb la
imposició al pagament de les costes processals.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació.”
B)

HISENDA

2.30

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 12 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
27/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
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El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 27/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, 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 2002.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
422.1.489

Ensenyament bàsic. Altres transferències

Crèdit
actual
116.995,00

422.1.226

Ensenyament bàsic. Despeses diverses

22.538,00

6.000,00

28.538,00 Consignació insuficient

111.0.220

Organs de Govern-Regidories. Material
d'oficina
Organs de Govern-Alcaldia. Locomoció

3.793,00

450,00

4.243,00 Consignació insuficient

111.1.231

Denominació

Augment

Baixa
6.000,00

2.160,00

Crèdit
Causes
definitiu
110.995,00 Consignació sobrant

450,00
6.450,00

1.710,00 Consignació sobrant

6.450,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 27/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.765.264,63

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.214.033,11

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.216.493,83

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

12.978.350,77

Capítol 4.- Transferències

3.597.274,49

Capítol 6.- Inversions reals

13.598.164,31

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.567.302,35

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

TOTAL ..................................................................... 66.004.545,32

Capítol 9.- Passius financers

3.687.838,34
36.061,00
11.373.716,07

TOTAL ...................………........................................... 66.004.545,32
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2.31

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 18 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
29/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, 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 2002.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida

Denominació

12.000,00

Crèdit
Causes
definitiu
98.995,00 Consignació sobrant

254.795,00

15.025,00

49.400,00 Obres manteniment centre
d'ensenyament primari
239.770,00 Consignació sobrant

100.785,00

8.935,00

91.850,00 Consignació sobrant

900,00

500,00

400,00 Consignació sobrant

751.0.131

Tallers d'ocupació. Seguretat SocialPersonal laboral
Serveis d'ocupació.Estructura general. Dietes
Serveis d'ocupació.Estructura general. Despeses diverses
Serveis d'ocupació-Estructura general. Edificis i altres construccions
Serveis d'ocupació-Estructura
general.Maquinària, instal.i utillatges
Serveis d'ocupació-Estructura general Mobiliari i estris
Serveis d'ocupació-Estructura generalEquips per a proc.informació
Promoció de l'ocupació - Altres
transferències
Promoció de l'ocupació.Altres programes Despeses diverses
Fires i Promoció del comerç - Laboral
eventual
Fires i promoció del comerç - Seguretat
Social.Personal Laboral
Fires i promoció del comerç - Despeses
diverses
Desenvolupament empresarial - Mobiliari i
estris
Desenvolupament empresarial-Equips per a
processos informació
Turisme - Laboral eventual

751.0.160.00

Turisme - Seguretat Social-Personal Laboral

15.006,00

960,00

14.046,00 Consignació sobrant

751.0.221

Turisme - Subministraments

3.005,00

2.405,00

600,00 Consignació sobrant

751.0.222

Turisme - Comunicacions

6.010,00

5.410,00

600,00 Consignació sobrant

422.1.489

Ensenyament bàsic - Altres transferencies

422.1.212

Ensenyament bàsic - Edificis i altres
construccions
Tallers d'ocupació. Laboral eventual

322.1.131
322.1.160.00
322.0.230
322.0.226
322.0.632
322.0.623
322.0.625
322.0.626
322.5.489
322.5.226
622.3.131
622.3.160.00
622.3.226
721.0.625
721.0.626

Crèdit
actual
110.995,00
37.400,00

Augment

Baixa

12.000,00

9.616,00

2.690,00

2.957,00

440,00

12.306,00 Consignació insuficient

1.000,00

995,00

1.500,00

700,00

3.000,00

2.000,00

69.773,00

6.000,00

45.820,00

15.025,00

27.508,00

1.076,69

8.882,00
84.127,00

247,00
1.323,69

1.500,00
1.803,00
46.464,00

3.397,00 Contractació treballs reforma
interior CIO
5,00 Consignació sobrant
800,00 Consignació sobrant
5.000,00 Adquisició equipament informàtic
CIO
75.773,00 Subvenció Centre Formació
Pràctica
60.845,00 Contractació estudis (Fira de
l'Aixada)
26.431,31 Consignació sobrant
8.635,00 Consignació sobrant
85.450,69 Consignació insuficient

1.400,00
1.400,00
3.050,00

100,00 Consignació sobrant
3.203,00 Adquisició equipament informàtic
CEDEM
43.414,00 Consignació sobrant
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751.0.227.00

Turisme - Neteja i higiene

751.0.489

Turisme - Altres transferències

15.025,00

3.005,00
3.740,00

1.505,00

751.0.226

Turisme - Despeses diverses

24.040,00

9.590,00

54.208,69

1.500,00 Consignació sobrant
18.765,00 Consignació insuficient projecte de
Turisme
33.630,00 Consignació insuficient despeses
programes Turisme

54.208,69

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 29/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.735.970,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.263.485,59

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.216.493,83

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

12.987.974,56

Capítol 4.- Transferències

3.600.088,49

Capítol 6.- Inversions reals

13.598.909,31

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.581.396,35

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

TOTAL ..................................................................... 66.028.263,11

2.32

Capítol 9.- Passius financers

3.687.838,34
36.061,00
11.373.716,07

TOTAL ...................………........................................... 66.028.263,11

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 25 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
30/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, 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 2002.”
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PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
444.0.226

Medi Ambient - Despeses diverses

Denominació

Crèdit
actual
43.873,59

444.0.489

Medi Ambient - Altres transferències

444.0.625

Medi Ambient - Mobiliari i estris

Augment

Baixa

Crèdit
Causes
definitiu
46.821,78 Consignació insuficient

23.244,00

2.748,19

20.495,81 Per finançar la partida 444.0.226

200,00

200,00

0,00 Per finançar la partida 444.0.226

2.948,19

2.948,19

2.948,19

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 30/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.735.970,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.266.433,78

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.216.493,83

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

12.987.974,56

Capítol 4.- Transferències

3.597.340,30

Capítol 6.- Inversions reals

13.598.709,31

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.581.396,35

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

TOTAL ..................................................................... 66.028.263,11

2.33

Capítol 9.- Passius financers

3.687.838,34
36.061,00
11.373.716,07

TOTAL ...................………........................................... 66.028.263,11

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 3 D’OCTUBRE DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
31/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
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TERCER.- Del present Decret, 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 2002.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
222.0.220

Seguretat.- Material d'oficina

Crèdit
actual
7.836,00

222.0.226

Seguretat.- Despeses diverses

6.912,00

222.0.624

Seguretat.- Material de transport

222.2.221
222.0.625
322.1.131

Tallers d'ocupació.- Laboral eventual

239.770,00

322.5.226

Altres programes.- Despeses diverses

60.845,00

7.385,00

322.2.160.00

47.380,00

325,00

322.4.226

Escola Taller.- Seguretat social. Personal
Laboral
Programes de formació.- Despeses diverses

322.4.131

Programes de formació.- Laboral eventual

33.310,00

4.435,00

37.745,00 Costos sou monitors formació ocupacional

322.4.160.00

Programes de formació.- Seguretat social
13.190,00
Personal Laboral
Instal.lacions esportives.- Subministraments 123.210,00

1.505,00

14.695,00 Costos S.S. Monitors formació ocupacional

Instal.lacions esportives.- Maquinària,
instal.lacions i utillatge
Suport i extensió universitària.- Altres
tranferències
Suport i extensió universitària.- Despeses
diverses
Tecnologies i societat informació.Seg.Social Personal Laboral
Tecnologies i societat informació.Despeses diverses

20.000,00

1.700,00

32.904,00

10.870,00

452.1.221
452.1.213
541.0.489
541.0.226
541.1.160.00
541.1.226

Denominació

Augment

Baixa

400,00
1.030,00

Crèdit
Causes
definitiu
8.236,00 Consignació insuficient
7.942,00 Consignació insuficient

12.475,00

530,00

11.945,00 Per atendre partides 222.0.220 i 222.0.226

Centres de detenció.- Subministraments

1.900,00

500,00

1.400,00 Per atendre partides 222.0.220 i 222.0.226

Seguretat.- Mobiliari i estris

2.000,00

400,00

1.600,00 Per atendre partides 222.0.220 i 222.0.226

7.710,00 232.060,00 Consignació sobrant

41.774,00

5.940,00

35.834,00 Consignació sobrant

1.700,00 121.510,00 Consignació sobrant

8.114,00
8.379,00

68.230,00 Contractació estudis (Fira de l'Aixada i c/
del Balç)
47.705,00 Costos S.S. Treballadors ET Can Font

6.815,00
90,00

16.867,00

8.469,00 Atendre cost S.S. AODL Noves Tecnologies
4.145,00

27.740,00

21.700,00 Reparació avaries enllumenat i caldera
ACS C.futbol
43.774,00 Despeses becaris UPC, Lacetània i Gestió
Industrial.
1.299,00 Consignació sobrant

12.722,00 Consignació sobrant

27.740,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 31/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.734.615,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.257.848,78

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.216.493,83

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

12.987.974,56

Capítol 4.- Transferències

3.608.210,30

Capítol 6.- Inversions reals

13.597.779,31

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.581.396,35

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

TOTAL ..................................................................... 66.028.263,11

Capítol 9.- Passius financers

3.687.838,34
36.061,00
11.373.716,07

TOTAL ...................………........................................... 66.028.263,11
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2.34

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 10 D’OCTUBRE DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
32/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 32/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, 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 2002.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 32/2002
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Partida
121.0.220

Administració General.- Material d'oficina

Denominació

Crèdit
actual
55.980,00

121.0.227.07

Administració General.- Altres

24.040,00

611.0.625

Administració Financera.- Mobiliari i estris

611.0.626

Augment

Baixa

13.225,00
13.225,00

Crèdit
Causes
definitiu
69.205,00 Consignació insuficient
10.815,00 Per atendre la partida 121.0.220

2.000,00

3.200,00

5.200,00 Consignació insuficient

15.030,00

11.825,00

26.855,00 Consignació insuficient

453.0.224

Administració Financera.- Equips per a
processos d'informació
Administració Financera.- Despeses
diverses
Museus.- Primes d'Assegurances

453.0.226

Museus.- Despeses diverses

26.445,00

611.0.226

99.274,05

15.025,00

2.400,00

500,00
500,00

28.750,00

84.249,05 Per atendre les partides 611.0.625 i
611.0.626
1.900,00 Per atendre la partida 453.0.226
26.945,00 Consignació insuficient

28.750,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 32/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 32/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.734.615,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.242.823,78

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.216.493,83

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

12.987.974,56

Capítol 4.- Transferències

3.608.210,30
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Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

13.612.804,31

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.581.396,35

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

TOTAL ..................................................................... 66.028.263,11

3.687.838,34
36.061,00

Capítol 9.- Passius financers

11.373.716,07

TOTAL ...................………........................................... 66.028.263,11

C)

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

2.35

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 30 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA D’INTERINITAT DEL SENYOR JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
GIMÉNEZ, COM A PROFESSOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, al senyor JUAN ANTONIO
MARTINEZ GIMENEZ (DNI 39325668-S) com a professor del Conservatori,
amb una jornada d’11’66 hores setmanals prestades de la manera següent: 6
hores lectives, 2 hores d’activitats amb horari fix en el centre i 3’66 hores
d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament
en el centre, per tal de substituir les hores que el senyor José Maria Mangado
Artigas té alliberades de la docència com a secretari del centre, pel període
comprès entre el dia 1 d’octubre de 2002 i mentre el senyor Mangado exerceixi
les tasques de secretari i per les retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................................
Paga extraordinària de Nadal ....................................................
Paga extraordinària d’estiu ........................................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

530,01 EUR
530,01 EUR
530,01 EUR

proporcional

que

La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16
de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2n.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Juan Antonio Martínez Giménez
al lloc de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi
LA20057, amb un percentatge de dedicació del 33’33%, de la Relació de Llocs
de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 21 de
gener de 2002.
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3r.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.36

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 30 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA D’INTERINITAT DEL SENYOR JAUME SUBIRÀ CAMBRAY,
COM A PROFESSOR SUPERIOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, al senyor JAUME SUBIRÀ
CAMBRAY (DNI 78151422-K) com a professor superior del Conservatori, amb
una jornada d’11’66 hores setmanals prestades de la manera següent: 6 hores
lectives, 2 hores d’activitats amb horari fix en el centre i 3’66 hores d’activitats
relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en el centre,
per tal de substituir les hores que el senyor Joan Arnau i Batlle té alliberades de
la docència com a director del centre, pel període comprès entre el dia 1
d’octubre de 2002 i mentre el senyor Arnau exerceixi les tasques de direcció i
per les retribucions següents:
Sou mensual ...............................................................................
Paga extraordinària de Nadal .....................................................
Paga extraordinària d’estiu .........................................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

580,80 EUR
580,80 EUR
580,80 EUR

proporcional

que

La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2n.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Jaume Subirà Cambray al lloc
de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057,
amb un percentatge de dedicació del 33’33%, de la Relació de Llocs de Treball
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 21 de gener de
2002.
3r.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
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2.37

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 30 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA D’INTERINITAT DEL SENYOR JORDI GONZÁLEZ
MARQUÈS, COM A PROFESSOR SUPERIOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, al senyor JORDI
GONZALEZ MARQUES (DNI 77739428-A) com a professor superior del
Conservatori, amb una jornada d’11’66 hores setmanals, des del dia 30 de
setembre de 2002 i fins al 18 de març de 2003, període durant el qual la titular
el lloc de treball senyora M. Pilar Pla Tasias gaudirà de reducció d’un terç de la
seva jornada de treball per raó de guarda legal de la seva filla Aina, i per les
retribucions següents:
Sou mensual ...............................................................................
Paga extraordinària de Nadal .....................................................
Paga extraordinària d’estiu .........................................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

580,80 EUR
580,80 EUR
580,80 EUR

proporcional

que

La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2n.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Jordi González Marqués al lloc
de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057,
amb un percentatge de dedicació del 33’33%, de la Relació de Llocs de Treball
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 21 de gener de
2002.
3r.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.38

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 30 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA D’INTERINITAT DE LA SENYORA CÍNTIA MÒNICA IZZILLO
PIÑEIRO, COM A PROFESSOR SUPERIOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
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“1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora CINTIA
MONICA IZZILLO PIÑEIRO (DNI 47643309-M) com a professora superior del
Conservatori, amb una jornada de 26’25 hores setmanals prestades de la
manera següent: 13’5 hores lectives, 4’5 hores d’activitats amb horari fix en el
centre i 8’25 hores d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de
fer necessàriament en el centre, des del dia 1 d’octubre i fins al 31 de
desembre de 2002, període durant el qual el titular el lloc de treball senyor
Francesc Guillen i Vilà gaudirà de llicència per assumptes propis, i per les
retribucions següents:
Sou mensual ........................................................................
Paga extraordinària de Nadal ...............................................
Paga extraordinària d’estiu ..................................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

1.307,53 EUR
1.307,53 EUR
1.307,53 EUR
proporcional

que

La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2n.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Cintia Monica Izzillo Piñeiro
al lloc de treball de professora superior del Conservatori amb núm. de codi
LA20057, amb un percentatge de dedicació del 75%, de la Relació de Llocs de
Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 21 de
gener de 2002.
3r.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.39

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 23 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA PER OBRA O SERVEI DETERMINAT DEL SENYOR XAVIER
TORRADES SABATA, COM A TÈCNIC ESPECIALISTA D’ESPORTS.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1. Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per
obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència, a la
persona que tot seguit es relaciona:
·

COGNOMS,

TORRADES SABATA, Xavier
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Nom:
DNI:
FUNCIONS:
JORNADA:
PERÍODE:
RETRIBUCIÓ:

39362644-F
Tècnic especialista d’esports (monitor de
piragüisme)
4 hores setmanals
del 5 d’octubre de 2002 al 7 de juny de 2003
143,06 EUR mensuals, més dues pagues
extraordinàries de la mateixa quantitat, en la part
proporcional que correspongui.

2. La contractació referida en el punt anterior s’efectua de conformitat amb el
que disposen els arts. 12 i 15. 1 a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel
RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que
regula la contractació per obra o servei determinat, així com el Decret
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
3. Adscriure al senyor Xavier Torrades Sabata al lloc de treball de tècnic
especialista d’esports amb núm. de codi LC 15043 amb un percentatge de
dedicació de 11.43%, de la Relació de Llocs de Treball aprovat pel Ple de
la Corporació Municipal en sessió del dia 21de gener de 2002.
4. Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”
L’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc de la proposició
inclosa en el punt 7.1 de l’ordre del dia, presentada pel GMIC-V el 17 d’octubre
del 2002, donada la presència al Saló de Sessions de persones interessades
en aquest tema.
No havent-hi cap objecció pels membres del Ple, s’altera l’ordre de tractament
dels assumptes inclosos a l’Ordre del dia i es passa a l’examen i consideració
del punt 7.1, conclòs el qual es reprendrà l’ordre establert.
7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DE LES ÀREES BÀSIQUES DE
SALUT 1 I 3 DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 17 d’octubre del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que el passat dia 1 d’octubre el Consell de Direcció del Servei Català de
la Salut va aprovar la contractació de la gestió de les Àrees Bàsiques de Salut
de Manresa 1 i 3, mitjançant concurs obert a entitats diferents de l’Institut
Català de la Salut.
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Atès que és notori que l’única entitat interessada en la gestió de les
esmentades ABS és la recentment constituïda Fundació per a la gestió dels
dos hospitals de la ciutat.
Atès que aquest fet ha provocat un fort moviment, tant de ciutadans i
ciutadanes, com de professionals sanitaris i institucions, de suport a la
continuïtat de la gestió de l’Atenció Primària de salut per part de l’ICS.
Donat que existeix la possibilitat de trobar altres fórmules de cooperació i/o
integració de diferents actors sanitaris, tal com s’ha demostrat a d’altres indrets
de Catalunya.
I atès que la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya permet la possibilitat de
gestió de la sanitat pública de forma directa, indirecta o compartida.
Al ple de l’Ajuntament proposem els següents
ACORDS
1. Demanar a l’Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya que retiri l’oferta de contractació mitjançant
concurs de la gestió de les ABS 1 i 3 de Manresa.
2. Proposar al Departament de Sanitat, al Servei Català de la Salut i a l’Institut
Català de la Salut, així com a la Fundació gestora dels hospitals de
Manresa, la integració de l’ICS en aquesta última, de manera que tenint
l’ICS la gestió de les ABS esmentades, es mantinguin les condicions
laborals i els llocs de treball i alhora s’incrementi l’eficiència de la gestió de
la salut dels usuaris de la sanitat pública a Manresa.
3. Traslladar aquests acords a l’Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya, al Director del Servei Català de la
Salut, a la Directora Gerent de l’Institut Català de la Salut i a l’òrgan gestor
de la Fundació per a la gestió dels hospitals de Manresa.”
A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada pel senyor Josep
Fuentes Ribas, com a representant de la Unió de Sindicats de Comissions
Obreres del Bages-Berguedà, en la que demana autorització per intervenir en
aquesta sessió plenària, i d’acord amb el que disposa l’article 20 del Reglament
de participació ciutadana, l’alcalde li dóna la paraula.
El senyor Josep Fuentes Ribas (amb DNI número 39.295.861) comença la
seva intervenció llegint un document respecte el qual manifesta que és fruit de
la reflexió conjunta i, per tant, representa el sentir dels sindicats: SATSE,
sindicat d’infermeria; CESM, sindicat de metges; UGT i CCOO, els quals volen
traslladar al Consistori la preocupació de les persones a qui representen i que
treballen a l’Institut Català de la Salut, i les inquietuds de milers de persones i
les seves famílies, que són usuàries de la sanitat pública i que també
representen els sindicats esmentats.
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Demana que l’Ajuntament escoli els seus arguments, que hi reflexioni, que
tingui sensibilitat, que reconsideri algunes de les decisions que es volen
prendre, i molt concretament, que es permeti que els nous centres d’assistència
primària, els CAP de la carretera de Santpedor i del barri antic, siguin
gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS) i amb personal propi, tal com
estava previst.
Manifesta que la proposta que sigui la Fundació privada resultant de la fusió
hospitalària qui gestioni els CAP, comporta, sens dubte, importants problemes
laborals. Afegeix que l’ICS disposa del personal suficient, preparat i format per
cobrir les 64 places dels nous CAP i que, si aquest personal no es recol.loca es
crearà un excedent que apareixerà ara o més endavant, provocant que
persones que porten molts anys treballant, perdin el seu lloc de treball, en
especial els interins.
Comenta, però, que si una part de la població, de més o menys 20.000 usuaris,
no depenen de l’ICS, això generarà nous excedents entre les persones que
treballen en els serveis centrals, com són el laboratori, radiologia o
administració.
Afegeix que, si com és previsible, dins d’uns mesos es porta a terme la
integració dels metges especialistes als hospitals, el problema s’agreujarà
donat que hi haurà més personal d’infermeria i auxiliar que poden perdre el seu
lloc de treball.
Diu, però, que els problemes laborals no acaben aquí, ja que a les persones
dels nous CAP, que dependran orgànicament de l’ICS, però funcionalment de
la Fundació privada, inicialment se’ls mantenen les condicions econòmiques i
laborals, però de cara al futur, no se’ls apliquen les condicions del nou sistema
retributiu, concretament en els apartats de carrera professional i de productivitat
variable que tindrien a l’ICS.
Afegeix que les persones contractades per la Fundació privada tindran unes
retribucions i condicions laborals inferiors, donant-se la circumstància que hi
haurà professionals fent els mateixos treballs, però amb condicions diferents.
Diu que tot això és negatiu i que pot generar desmotivació entre els
professionals.
Vol expressar també les inquietuds de molts usuaris i també dels sindicats
respecte el futur de l’assistència sanitària.
Diu, en primer lloc, i en relació amb el que ha esmentat abans, que la qualitat
dels serveis està estretament relacionada, entre altres coses, amb les
condicions econòmiques i laborals de les persones que hi treballen.
Manifesta que als representants que són a la Sala els preocupa que s’estigui
anant cap a una gestió economicista de la sanitat, que pressioni de forma
abusiva els professionals en qüestions com la durada de les visites als usuaris
o la utilització dels instruments i productes, en detriment d’una assistència de
qualitat, humana i digna, i que no són els únics a qui preocupa aquesta
situació, ja que recentment el Síndic de Greuges ha reclamat més control en
l’atenció primària de gestió privada i, entre altres coses, diu que són necessaris
estudis que comprovin si les prestacions que ofereix un CAP de gestió privada
són les mateixes que les de la resta del sistema sanitari.
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Diu que tenen la impressió que amb la nova Fundació privada que s’ha creat
s’està configurant un monopoli sobre el conjunt de l’assistència sanitària
primària, hospitalària i sociosanitària de Manresa i del Bages.
Manifesta que estan convençuts que un monopoli d’aquestes característiques
no és bo per a les persones que hi treballen ni per als usuaris. Creuen que els
efectes d’això ja es comencen a manifestar i que molts professionals no
expressen obertament opinions i crítiques envers els canvis que s’estan
produint per por que tinguin conseqüències sobre les seves relacions laborals.
Comenta les observacions del Síndic de Greuges que diuen textualment:
“Sembla important evitar situacions de monopoli en una determinada zona.
S’hauria de fugir, doncs, de la substitució en un territori del monopoli de l’ICS
per un altre de privat que limiti les possibilitats reals de l’usuari. A més, si els
titulars dels CAP són entitats també proveïdores de serveis hospitalaris, cal
articular mecanismes que evitin col.locar els usuaris en una situació de client
captiu.
Expressa que els costa d’entendre i els sembla contradictori que en la gestió de
la nostra sanitat pública tinguin cada vegada més pes algunes entitats que,
paral.lelament, fomenten sistemes d’assegurament sanitari privat.
Afegeix que volen aclarir també algunes qüestions, perquè han tingut la
sensació que en algun moment es volia confondre l’opinió pública: afirma que
no han discutit mai la capacitat i la professionalitat dels treballadors dels
hospitals, als quals també representen, com tampoc discuteixen la necessària
coordinació i col·laboració entre l’assistència primària, l’hospitalària i la
sociosanitària. Continua dient que no discuteixen que les Administracions
Locals, i concretament aquest Ajuntament participin en la gestió de la sanitat, ni
s’oposen a la fusió dels hospitals, tot i que caldrà veure amb quins objectius
concrets i de quina forma es fa.
Manifesta que aquest procés de fusió hospitalària és complicat per sí mateix i
pregunta perquè es complica encara més amb la privatització dels nous CAP,
amb els problemes laborals i la confrontació que comporta.
Pregunta també si és necessari i indispensable privatitzar la gestió de la
primària, i el perquè de tanta inflexibilitat.
Continua preguntant si és aquesta la millor manera de començar un projecte de
reforma i millora de la sanitat de Manresa i del Bages, i diu que no ho entenen.
Afirma que l’Ajuntament parla moltes vegades dels valors de la participació i del
consens social, però es pregunta quin sentit té aquesta participació, quan es
presenten les decisions preses amb fets pràcticament consumats i sense cap
voluntat de reconsiderar-les.
Com a conclusió a la seva exposició, concreta les propostes que adrecen els
representants presents a la Sala al Ple de l’Ajuntament i que també faran
arribar a la Conselleria de Sanitat, dient, en primer lloc, que reiteren la
sol.licitud que els nous CAP es gestionin per l’ICS i amb personal propi; en
segon lloc, que a partir d’aquí se cerquin formes de coordinació, de
col·laboració mútua i d’integració entre els diferents sistemes assistencials: la
primària, els hospitals i el sociosanitari, per garantir l’eficiència en tots els
aspectes, però fonamentalment en l’assistencial; en tercer lloc, que s’impulsi el
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diàleg entre totes les parts implicades per aconseguir acords satisfactoris i un
ampli consens social; i en quart lloc, que en les reformes i en el model sanitari
que es vol construir s’incorpori el criteri que la sanitat no és només cosa de
polítics i gestors, sinó que ha de comptar també amb les persones que hi
treballen i amb els usuaris.
Opina que, fent-ho així, serà beneficiós per a tots i per als ciutadans de
Manresa i del Bages.
Acaba la seva exposició dient que a continuació entregarà còpia de les 8.000
signatures que han recollit fins a aquest moment i que properament en faran
arribar més.
El senyor Mora i Villamate comença la seva intervenció dient que la
proposició que ha presentat el GMIC-V en relació amb la gestió de l’atenció
primària sanitària té l’objectiu de suscitar una reflexió sobre el procés de fusió
hospitalària i demanar als grups polítics del Consistori un reposicionament
polític que permeti corregir algunes decisions que el GMIC-V considera
preocupants.
Diu que la reflexió del seu grup sobre aquest tema parteix dels objectius que es
declaren intentant aconseguir-los amb la mateixa fusió hospitalària. Afegeix que
és bo recordar que globalment amb la fusió dels dos hospitals és pretén
aconseguir una assignació més eficient dels recursos públics que es destinen a
la salut dels nostres conciutadans i conciutadanes i eliminar les ineficiències
que s’han posat de manifest dins del subsistema hospitalari, com a
conseqüència d’una incorrecta planificació, que s’han produït al llarg dels
darrers anys.
Manifesta que la situació actual de competència entre hospitals, de serveis
duplicats i de manca de coordinació, entre altres aspectes, fa raonable pensar
que aquesta reordenació és necessària i el GMIC-V està d’acord amb la idea
de la necessitat de la fusió.
Opina que, tanmateix, els problemes apareixen quan observa que en aquests
moments ja no s’està parlant només d’una fusió hospitalària, sinó que es tracta
més aviat d’una fusió que arrossega l’absorció pura i simple d’altres serveis
sanitaris no hospitalaris, que es posen tots ells sota l’hegemonia del sistema
hospitalari, concentrant en les mans d’un sol proveïdor un segment molt
important de l’oferta sanitària.
Comenta que el GMIC-V entén que dins de l’estratègia global amb què s’està
portant el que hauria de ser només una reordenació hospitalària, s’està
sobreestimant el paper dels hospitals, ja se’ls assigna una funció de gestors
globals del sistema sanitari que va molt més enllà del que el seu grup entén
que requereix la pura eficiència i l’harmonia global del sistema.
Informa que des de fa setmanes, el GMIC-V ha intentat esbrinar a través de
converses mantingudes amb els diferents grups i interlocutors les raons
d’aquesta estratègia. Ha provat d’esbrinar també quins elements de major
qualitat o eficiència podria afegir en teoria al conjunt del sistema sanitari la
gestió de la primària per part de la Fundació ALTHAIA i no ha aconseguit que
ningú expliqui cap raó de fons, que no sigui purament instrumental ni
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conjuntural per justificar la pretensió de gestionar l’atenció primària per part
dels hospitals.
Diu que a la vista d’això, el GMIC-V considera que si l’estratègia global té
l’objectiu d’aconseguir una major eficiència del sistema sanitari, les decisions
concretes que es prenguin haurien de ser coherents amb aquesta estratègia
general i, per tant, haurien d’aportar elements rellevants i significatius que facin
visible aquest interès per aconseguir un millor funcionament de la sanitat, i que
el cert és que no es veuen. No veu que la gestió de les àrees bàsiques de
salut, per part de la Fundació ALTHAIA aporti elements concrets de cara als
objectius que acaba d’esmentar i, per tant, li preocupa observar que hi ha una
manca de coherència entre els objectius globals que es declaren i les decisions
concretes que es prenen. Afegeix que, en canvi, el GMIC-V està convençut que
és fonamental per a una millor qualitat global del sistema sanitari que cada un
dels subsistemes: l’atenció primària, els hospitals i els sociosanitaris puguin
desenvolupar amb autonomia les funcions específiques que té assignades i,
des d’aquesta autonomia, en tot cas, aprofundir en la coordinació.
Diu que, mentre que els hospitals tenen com a funció bàsica la de curar, a
l’atenció primària li correspon la tasca de prevenir, rehabilitar i promoure la
salut i la integració social, i li sembla evident que per desenvolupar
correctament aquestes funcions són necessàries cultures assistencials i
organitzatives específiques, pròpies de cada subsistema, que es poden posar
en perill quan una de les parts té la pretensió de dominar el conjunt.
Afegeix que “Cadascú a casa seva i Déu en la de tots” podria ser un bon resum
de la posició política del GMIC-V, que traduïda en termes més adequats,
consistiria en reclamar que cada agent sanitari cerqui la manera d’endreçar
casa seva i, a partir d’aquí, es busquin aquelles plataformes de coordinació que
facilitin que el sistema sanitari funcioni a la pràctica com a una xarxa
assistencial integrada, és a dir, com un conjunt de circuits interconnectats a
través dels corresponents protocols de coordinació.
Diu, francament, que no veu que aquest sigui el camí que segueix, ja que
observa que el que s’està fent no és una xarxa assistencial, sinó més aviat una
organització jerarquitzada, on el sistema hospitalari ocupa una clara posició de
domini sobre la resta.
No vol caure en el maniqueisme d’afirmar que la gestió pública directa és millor,
per naturalesa, que la concertada, però tampoc caurà en la simplificació
contrària, que està més de moda i que més abunda.
Afirma que és evident que malgrat la tasca meritòria dels professionals que hi
treballen, hi ha encara molts elements de millora que s’haurien d’introduir en la
gestió de l’atenció primària que realitza l’ICS, com ha posat de manifest el
recent informe del Síndic de Greuges.
Afegeix que també és clar que la temptació economicista i la tendència a
retallar despeses sanitàries està present amb independència de les formes de
gestió.
Diu, però, que en qualsevol cas, el model de gestió que es proposa tampoc
afegeix, per sí mateix, cap element de millora visible respecte els problemes de
la situació actual i, en canvi, introdueix nous elements de preocupació, entre els
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quals hi ha la inquietud pel futur professional d’un nombre determinat de
treballadors.
Opina que no li correspon a ell abundar en aquest tema, ja que els treballadors
disposen dels seus representants sindicals, que ho faran millor que ell, però
creu necessari advertir sobre el fet que, per dur a terme una operació
d’aquestes característiques, cal molta sensibilitat cap a les legítimes
aspiracions professionals dels afectats i que l’estabilitat dels llocs de treball i les
condicions laborals són també un element fonamental de qualitat.
Manifesta que aquests són els arguments pels quals el GMIC-V demana un
reposicionament polític global de l’operació de fusió, de manera que quedi
restringida als estrictes límits de l’ordenació hospitalària i que, en funció d’això,
es retorni la gestió de l’atenció primària a l’ICS i, mitjançant la integració de
l’ICS a la plataforma de fusió o amb altres mecanismes de coordinació, s’abordi
la millora de l’eficiència global del sistema.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu a la proposició.
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que el que mou al
GMERC en aquest debat és aconseguir, entre tots, la màxima qualitat en la
sanitat pública a Manresa.
Diu que no només els regidors, sinó també la gent que forma part d’Esquerra
Republicana de Catalunya també com a membres de l'equip de govern
d’aquest Ajuntament han participat durant els darrers anys en la recerca d’un
nou model organitzatiu de l’assistència sanitària a Manresa i tota la seva àrea
d’influència.
Manifesta que per això, el GMERC va trobar positiu que se signés al mes de
maig un acord per a la creació d’una nova fundació hospitalària, que s’ha
denominat recentment com a Fundació ALTHAIA, que reunís en un sol ens els
dos hospitals de Manresa. Afegeix que és una nova fundació que continuarà
prestant un servei públic, que neix sense ànim de lucre, que té un caràcter
universal i que, fins i tot, compta amb la participació directa d’aquesta
Administració, és a dir, l’Ajuntament de Manresa, que és qui la presideix.
Comenta que al GMERC no li va estranyar que la nova Fundació hospitalària
es pogués plantejar que en el futur, no només s’adreçaria al tractament de
malalts aguts, sinó també al dels mentals, l’assistència sociosanitària i també,
si s’esqueia, l’assistència primària, concretament, d’Àrees Bàsiques de Salut,
que apareixien com a possibilitats de gestió del nou ens sanitari, sense arribar
a especificar mai la manera, el moment i en quines condicions s’avançarien a
aquesta opció.
Opina, per tant, que aquesta és una possibilitat de gestió pensable, sense que
tampoc es pogués parlar estrictament de sanitat privada, és a dir, titularitat a
banda, creu que el gruix de la seva activitat seria contractada i tutelada per la
Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut, i amb una
participació important d’aquest Ajuntament en els òrgans de decisió.
Diu tot això perquè, a la pràctica, a Manresa estan pendents d’obertura dues
noves ABS (Àrees Bàsiques de Salut), que s’obriran properament a la carretera
de Santpedor, tocant al carrer de Creu Guixera, i al barri antic, a l’Hospital de
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Sant Andreu, cosa que valora globalment com a un avenç molt important per a
la sanitat a Manresa, perquè era una decisió i un pas llargament esperat i
també reclamat, que suposarà una clara millora per a tots els usuaris. Afegeix
que aquest era un compromís incomplert per la Generalitat de Catalunya, des
de fa més de vuit anys, quan ja es va signar una anterior reordenació sanitària
que fusionava el Centre Hospitalari amb la Clínica de Sant Josep i la Unitat
Coronària.
Manifesta que es podria resumir el conflicte en el debat sobre qui ha de
gestionar aquestes dues ABS. Afegeix que el nou ens hospitalari s’hi ha
manifestat favorable i, fins i tot, es podria dir, dins d’una lògica que suposa la
gestió integral, compartir històries clíniques, facilitar, quan calgui, la derivació
de primària hospitalària i, fins a arribar a compartir personal i recursos.
Creu, però, que també podria ser que les dues noves ABS fossin gestionades
per l’ICS, opció que seria coherent si es té en compte que a la nostra ciutat les
altres dues ABS les gestiona també l’ICS, funcionen correctament i són ben
valorades pels usuaris i per auditories periòdiques.
Diu que la disjuntiva ha estat objecte d’un ampli i llarg debat en el sí d’Esquerra
Republicana de Manresa, amb el resultat que tampoc és unànime, però que al
capdavall fa que es manifesti partidària que sigui l’ICS qui gestioni el conjunt de
les quatre ABS de Manresa, i no tant per un criteri de quina és més pública,
sinó sobretot perquè l’ICS ja coneix l’assistència primària de la nostra ciutat, ha
obtingut la satisfacció general dels usuaris en els dos CAP reformats del carrer
de la Foneria i del carrer Lepant, té el personal preparat i bona part de la
plantilla per cobrir les places dels futurs centres i permet deixar unida tota
l’assistència primària en la mateixa empresa proveïdora, sense les disfuncions
que es podrien donar en l’atenció primària si provingués de dues ofertes
diferents. Afegeix que tota la primària en mans de l’ICS garanteix la
coordinació, si més no, en aquest estadi.
Remarca, com a inconvenients, que quedaria per veure quina és la coordinació
amb la sanitat hospitalària o també com es garantiria als treballadors de la
sanitat de Manresa prioritat en l’ocupació de les noves places disponibles en la
primària.
Diu que l’opció de la Fundació ALTHAIA, que és la que en aquests moments es
planteja amb molta definició, també estaria controlada des dels poders públics,
però genera dubtes sobre la manera en què afectarà en el futur a l’atenció de
l’usuari i a les condicions laborals dels treballadors, perquè no garanteix la
coordinació entre primària i existeix un risc en ella mateixa que es produeixin
possibles disfuncions en l’atenció primària, si en la mateixa ciutat provingués de
dues ofertes diferents, perquè pot generar conflictes laborals derivats de la
convivència de persones, amb la mateixa feina i responsabilitat, però amb
retribucions diferents; pel risc que la sanitat primària funcioni més supeditada a
l’hospitalària, per raó que són els directius d’aquesta última qui prendran les
decisions de major nivell; i, en fi, pel risc que els criteris més economicistes
s’acabin imposant als assistencials i perquè, al capdavall, la fusió hospitalària a
la nostra ciutat encara està en plena fase de definició i no és el moment més
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adequat ni la precipitació que de vegades sembla que és el que més convé,
pels terminis exigits.
Manifesta que el GMERC és partidari de la coordinació sanitària i del control
municipal d’aquells serveis que són bàsics de l’estat del benestar, l’educació, la
salut i el benestar social, i, per això, considera que aquesta fórmula és la més
beneficiosa per al futur de la sanitat a Manresa i al Bages, consistent en la
gestió de tota l’atenció primària, per part de l’ICS, i la resta, fonamentalment
l’hospitalària i la sociosanitària, per part de la nova fundació hospitalària. Creu
que serien les que millor delimitarien els terrenys de joc i sobre els quals cal
tenir encara presents tres reptes totalment pendents: la necessitat d’establir
fórmules de coordinació efectives entre primària i hospitalària, que suposin una
millora en l’atenció a l’usuari i, alhora, una racionalització de la despesa; la
necessitat de superar mancances en l’actual oferta sanitària, d’oftalmologia,
d’urologia de guàrdia i la sociosanitària; i la necessitat d’establir pactes per als
professionals de la sanitat que actualment presten serveis en règim
d’interinatge, bé sigui a l’ICS o al nou ens hospitalari.
Acaba la seva intervenció dient que per aconseguir corresponsablement que la
sanitat a Manresa i al Bages conservi i guanyi qualitat el GMERC votarà
afirmativament la proposició que ha presentat el GMIC-V, en relació amb les
ABS 1 i 3 de Manresa, com ja ha manifestat dies enrere públicament, alhora
que s’afegeix a demanar aquest reposicionament perquè millori l’eficiència de
la sanitat del Bages i de Manresa, però que també disposi del consens social
que s’ha guanyat al llarg dels últims anys.
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que, de vegades, planeja la
sensació que a l’entorn de la sanitat hi ha un debat sustentat en una base falsa
o que s’aguanta sobre la difícil línia que separa els conceptes de públic i d’allò
que no ho és.
Diu que el posicionament del GMS al respecte és inequívocament clar i
favorable a garantir i potenciar una sanitat pública de qualitat i a l’abast de tots
els ciutadans. Afegeix que el seu grup no opta per la sanitat privada, però
tampoc li agrada que, per una banda, es desviï el debat sobre la gestió
sanitària ni, per una altra, se simplifiqui tot en un fals debat sobre el que és
públic i el que no ho és, en un intent de defugir de la causa per la qual, des de
fa ja dotze anys, és possible a Catalunya la línia d’adopció de tècniques de
gestió indirecta o concertada en l’Administració pública de la sanitat.
Manifesta que el GMS tampoc considera adient que es rebutgin, de vegades
automàticament, els sistemes que, malgrat ser utilitzats en la tècnica privada de
gestió, poden tenir algun rendiment i d’alguna manera un èxit important en
l’aplicació dels serveis públics.
Comenta que estem davant de la discussió entre sanitat pública i privada, que
crea un elevat grau de confusió i creu sincerament que el veritable caràcter
públic d’un servei es mesura molt més per la seva universalitat, l’equitat en
l’accés i la gratuïtat de l’assistència, que per la personalitat jurídica de les
institucions que la presten. En aquest sentit, diu que el GMS vol deixar
constància rotunda que la reforma sanitària que viu actualment Manresa i la
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possibilitat d’implantació futura d’un nou model de gestió en les dues noves
àrees bàsiques de salut de la ciutat mantindrà aquest caràcter universal i
gratuït, finançat absolutament amb fons públics, i al qual tots els ciutadans
tindran accés i absoluta garantia del seu dret a la salut.
Desqualifica, alhora, amb rotunditat els intents d’introduir elements de confusió
o proporcionar informacions falses que únicament generen incerteses
injustificables entre els ciutadans. En aquest sentit, pregunta què té a veure la
privatització i el pagament dels serveis que s’anuncien de forma irresponsable
amb el fet d’introduir mecanismes de gestió concertada, per oferir serveis
públics. Entén que hi hagi un debat racional sobre aquest punt i creu que és
convenient desfer equívocs i situar les coses on són realment i no on no són.
Insisteix en la idea que el GMS defensa un model sanitari públic per a la nostra
ciutat, finançat pels poders públics, universal, accessible a tothom i gratuït; diu
que aquest és el seu model, i no en defensa cap altre, i afegeix que dins
d’aquest model creu que és necessari donar suport a la reforma de la gestió
d’aquest sistema sanitari, per guanyar dues batalles fonamentals: la de la
qualitat i la de l’eficiència.
Manifesta que el GMS continua mantenint una coherència que es remunta a
l’aprovació de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya l’any 1990, que és la
norma sanitària d’àmbit català de rang més elevat. Diu que aquesta Llei, que es
va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics presents al Parlament,
possibilita noves fórmules de gestió dels serveis de salut, amb més dinamisme i
flexibilitat en la recerca de solucions específiques als problemes complexes que
ha d’abordar la gestió sanitària.
Comenta que el Parlament de Catalunya, lluny d’optar per un model únic de
gestió dels serveis d’atenció primària, pretenia afavorir la diversitat, i que, per
tant, aquesta no és una novetat, malgrat que ho sigui per a Manresa. Afegeix
que els serveis d’atenció primària ja són gestionats actualment per entitats
concertades, constituïdes per consorcis i fundacions de tota mena, participades
per ajuntaments, ordes religioses o mútues en moltes ciutats i poblacions del
nostre país, i cita com a exemples d’aquesta realitat Barcelona, Terrassa,
Sabadell, Reus, Vic, Sant Cugat i molts més municipis de la província de
Girona i de Tarragona.
Afirma que el GMS és coherent amb allò que l’Ajuntament de Manresa, amb un
total consens majoritari, va signar el 6 de maig, i diu que els acords que
portaven a la constitució d’una nova fundació a la ciutat, fruit de la unió dels dos
hospitals, van ser presentats públicament. Afegeix que, entre els acords, es
manifestava la voluntat d’aquesta fundació de gestionar també els serveis
d’atenció primària de les dues noves ABS, si era possible, i que aquesta
qüestió l’havia de decidir el Servei Català de la Salut, que és qui té la potestat
per fer-ho.
Creu que aquest nou model de l’atenció primària que es planteja és una decisió
encertada prioritàriament per als ciutadans, no exempta de problemes i
dificultats que cal anar solucionant entre tots.
Comenta que aquest nou model pretén millorar els serveis, assolir una millor
eficiència, portar a la pràctica la tant desitjada i ajornada coordinació entre
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l’atenció primària i l’hospitalària, incrementar l’accessibilitat dels usuaris al
sistema sanitari, i de forma molt concreta, aconseguir la continuïtat assistencial
de l’usuari entre els serveis de primària i els hospitalaris. Afegeix, però, que
aquest model, a més, possibilita una qüestió no menys rellevant i que no es pot
ignorar o desnaturalitzar, com és la participació de l’Ajuntament en la
planificació i la gestió dels serveis de salut dels seus ciutadans.
Comenta que els dos hospitals que han constituït la nova fundació són
institucions que pertanyen a la xarxa hospitalària d’utilització pública i que, per
tant, com tothom sap, presten serveis públics finançats públicament.
Malgrat reconèixer que a la vida tot és millorable, fa una valoració altament
positiva dels serveis de salut que ofereixen els dos hospitals i de la satisfacció
que expressen al respecte els manresans i manresanes, de forma
generalitzada.
Diu que els dos hospitals als que es refereix no són nouvinguts ni desconeguts
pels manresans i afirma que res fa pensar que la nova entitat gestora no pugui
oferir una pauta de qualitat equivalent en el marc de l’atenció primària.
Afegeix que la fórmula de gestió concertada per la nova fundació, si finalment
és l’encarregada de prestar el servei, pot introduir elements d’innovació en
aquest sentit molt valuosos i gens menyspreables.
Entén que la convivència de diversos models de gestió no és impossible ni
incompatible, ni genera cap discriminació, sinó que ben al contrari, permet
aprofitar les experiències dels uns i dels altres i incorpora tot allò que tenen de
positiu, fomentant un procés d’augment de la qualitat que tingui una tendència
a la millora contínua.
Afirma que és ben clar que és imprescindible el control del Servei Català de la
Salut, mitjançant els instruments de què disposa i que ha de ser idèntic davant
de tots els proveïdors, tant si són públics com si són concertats.
Diu, però, que a més, la presència de l’Ajuntament en aquesta nova fundació,
possible gestora de les dues noves ABS, no només garanteix aquest fet, sinó
que l’incrementa i representa, en opinió del GMS, un avenç molt notable i molt
rellevant per als ciutadans, els quals podran veure, d’aquesta forma, com
l’Ajuntament, que és la seva Administració més propera, podrà participar
directament en la gestió dels serveis que reben.
Considera que aquest aspecte està essent poc valorat i, fins i tot, de vegades
ignorat, i que cal tenir en compte que no és només una possibilitat de present
que alguns ajuntaments exerciten, sinó tota una possibilitat de futur que els
ajuntaments tenen per assolir majors quotes d’intervenció i compromís en la
defensa d’uns serveis de qualitat per als ciutadans, en aquest cas, de serveis
sanitaris, com ja fan en la prestació de serveis tan importants com els socials i
educatius, moltes vegades sota fórmules de gestió indirecta o concertada.
Es dirigeix al senyor Mora dient-li que, de tot el que acaba d’exposar, el
portaveu del GMIC-V entendrà que trobi pocs arguments a favor de la
proposició que ha presentat, perquè el GMS la pugui votar afirmativament amb
els acords que en ella es proposen.
Així mateix, diu al senyor Fontdevila que el GMS tampoc troba arguments en la
intervenció del GMERC que li facin replantejar el seu vot, ja que el seu discurs
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és ple de matisos, idees i consideracions variades, i, en una primera valoració, i
amb tot el respecte que es mereix el senyor Fontdevila, ha de interpretar-lo
com a eclèctic, malgrat que com el representant del GMERC ha manifestat,
finalment votarà afirmativament la proposició.
Diu al senyor Fontdevila que moltes de les seves argumentacions donen suport
al model que defensa el GMS i les seves virtualitats i que, per tant, no és
estrany que el GMS consideri que no tan sols no l’invalida, sinó que, fins i tot,
poden arribar a donar-li suport.
Entén, però, que el GMERC tingui els motius que ha explicat per votar
afirmativament la proposició.
Acaba la seva intervenció recollint arguments i preocupacions que han
expressat el senyor Mora i el senyor Fontdevila, respecte a les quals cal ser
sensible i tenir-les en compte, malgrat que el GMS no trobi arguments per votar
afirmativament la proposició.
Torna a presentar la proposta que va anunciar l’alcalde públicament ja fa dies i
manifesta, com ja ha explicat abans, que el nou model de gestió de l’atenció
primària que es presenta és per al GMS una decisió encertada, perquè
persegueix clarament proporcionar als ciutadans uns serveis de salut de
qualitat. Reconeix, però, que el seu grup és conscient de les dificultats o
problemàtiques concretes que poden aparèixer en aquest procés i en aquest
sentit reitera la proposta plantejada per l’alcalde, consistent, per una banda, en
demanar que el Departament de Sanitat, conjuntament amb el Servei Català de
la Salut, l’ICS i la nova Fundació sanitària de Manresa estudiïn la possibilitat
d’integració de l’ICS en aquesta última, amb l’articulació administrativa i jurídica
que pertoqui, per assolir la màxima coordinació, necessària en la prestació dels
serveis de salut a la ciutat. Per una altra banda, demanar al Servei Català de la
Salut i a l’ICS les màximes garanties per als treballadors de l’ICS, que es
puguin veure afectats per aquesta reforma. Afegeix que, en aquest sentit,
l’Ajuntament contribuirà a presentar i donar suport a les solucions més efectives
que li pertoquin o que depenguin d’ell i diu que aquestes són les seves
propostes en relació amb algunes de les preocupacions dels membres presents
a la sala i dels agents sindicals i professionals implicats, però deixa de manifest
que la implantació d’un nou model sanitari a Manresa, la seva oportunitat, els
seus objectius i les seves prioritats no poden fer-nos desviar dels veritables
destinataris i beneficiaris, que són els ciutadans i la seva salut, assolint uns
serveis de qualitat.
Manifesta que això és el que mou el GMS i el que desitja per a la seva ciutat,
com a grup polític de govern.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que de les intervencions que s’han
fet durant el debat ha quedat clar que, fins ara, no hi ha cap dubte que
l’assistència sanitària en aquesta ciutat planteja una sèrie de grans interrogants
en la societat, però ni els grups polítics de l’Ajuntament, ni els que no hi són
presents, com tampoc els sectors implicats en aquesta nova reordenació, que
pot arribar a significar la concessió a la nova Fundació de les dues ABS dubten
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que l’assistència sanitària és universal i gratuïta i que ha de ser de gran
qualitat.
Manifesta que el GMPP no està en contra que la gestió pugui plantejar-se des
de la vessant d’una gestió indirecta i concertada, a través d’una gestió privada.
Comenta que en altres llocs del país ha funcionat aquest sistema i que s’ha dit
en aquest debat que ningú posa en dubte la qualitat assistencial que això pugui
arribar a representar pel sol fet que sigui privada, respecte a la qual cosa
considera que qui ha de vetllar perquè això sigui així és el Servei Català de la
Salut, que és qui en té l’obligació.
Opina també que els treballadors implicats en aquest procés, els polítics, tant si
formen part del govern com si són a l’oposició, i sobretot els usuaris són qui
han d’exigir al Servei Català de la Salut que la qualitat assistencial tant en les
dues ABS com en les de resta de la ciutat sigui de primer ordre i de primer
nivell.
Explica que hi ha tres aspectes fonamentals per al GMPP en aquest procés, no
perquè deixi de donar-hi un suport implícit, ja que, entre altres coses, és
oposició, i és evident que quan se l’informa és perquè l'equip de govern en bloc
considera que és oportuna aquesta fusió entre els dos centres hospitalaris.
Cita els tres aspectes fonamentals dient que un d’ells fa referència a la
transparència total i absoluta del procés endegat, tenint en compte que cal
afegir la més que probable concessió de les dues ABS a la Fundació; un altre
aspecte és que en tot el procés, tant per la part hospitalària com per la de les
ABS la conservació dels llocs de treball era un aspecte fonamental i cabdal
perquè ningú estigués afectat negativament; i, per últim, que la qualitat
assistencial fos exigible amb una major premura, fins i tot, de la que hi havia
fins ara. Concreta aquest últim argument dient que, des de la vessant
hospitalària, hi havia dos hospitals que feien duplicació de serveis, i, si ara això
s’elimina, malgrat que no hi hagi aquella competència que pugui existir en el
sector econòmic, que de vegades és bo, quan es tracta de salut o de sanitat no
es tracta de competència, des del punt de vista economicista, sinó de donar un
servei assistencial de qualitat a les persones.
Manifesta que en relació amb els tres aspectes que acaba d’exposar sobre la
transparència, la conservació dels llocs de treball i la qualitat assistencial, el
GMPP no dubta pel que fa al darrer d’ells, ja que, en tot cas, ja es veurà i, com
ja ha dit abans, cal que entre tots s’exigeixi al Servei Català de la Salut que
compleixi el que és el seu deure i obligació.
Pel que fa a la transparència, diu que en les intervencions que s’han fet durant
aquest debat, s’ha parlat molt de la qüestió pública o privada, respecte a la qual
cosa, creu que el sentit final de tot plegat ve a significar el mateix en l’aspecte
sanitari de la ciutat, i que també s’ha dit que es crearà un monopoli. Considera
que aquestes expressions que s’han manifestat al Ple creen un gran problema
en el sentit que no hi ha transparència perquè es tingui clar què està passant.
Quant a la conservació dels llocs de treball, i en concret en relació amb el
personal de les ABS de l’ICS, diu que segurament abans de finals d’any, amb
les vacances, no passarà res, però pregunta què passarà al juny del 2003.
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Comenta que el fet que el conseller digui públicament que els treballadors fixes
de l’ICS no han de patir, l’esgarrifa, perquè és evident que no dóna fiabilitat, ni
seguretat ni el compromís que no es produiran pèrdues de llocs de treball.
Manifesta la incredulitat del GMPP respecte a les remodelacions i diu que
davant dels sistemes de reordenacions en els que es dóna prioritat a guanyar
en assistència està disposat a assumir altres costos durant el procés, malgrat
ser conscient que tota reordenació té un cost, és fonamental que aquests
aspectes quedin molt clars i és imprescindible que la Conselleria de Sanitat i el
Servei Català de la Salut, que és l’organisme del qual depèn aquest tema,
siguin molts clars en aquest sentit.
Diu que, en opinió del GMPP, en aquest procés s’han produït equivocacions i
políticament hi ha hagut la voluntat d’intentar cercar una millor solució al tema
hospitalari, que alhora, es converteixi en una possibilitat de gestió, per poder
oferir un servei més ampli als usuaris de Manresa, i considera que no cal
pensar en quelcom més que això i que tot el que s’ha fet fins ara ha estat per
aconseguir obtenir una millor qualitat assistencial a la ciutat.
Continua dient que per tot el que ha explicat i, malgrat que aquest no sigui el
moment de plantejar-ho, el GMPP ha presentat una proposició per ser discutida
en aquest mateix Ple sobre la creació d’una Comissió mixta municipal per a la
qualitat de la sanitat a Manresa, donat que, fins ara, s’han produït massa
dubtes sense resposta i està convençut que existeixen respostes a les
preguntes dels moviments polítics, dels sindicats i de la societat, en general,
respecte a aquesta nova reordenació i possible concessió de les ABS.
Creu que la transparència és l’aspecte més important d’aquestes qüestions,
sobretot quan es tracta de la sanitat, i, en segon lloc, la conservació dels llocs
de treball, i, per això, el GMPP vol que es creï aquesta comissió, que ha de
vetllar tot el procés, i que estaria tutelada pel Consell municipal de la salut, i en
la que hi siguin representats els sindicats de l’ICS i dels Hospitals, entre altres
sectors implicats, perquè disposin de la informació de primera mà i en puguin
fer el seguiment, per garantir que hi hagi transparència absoluta, que els
treballs endegats estiguin encaminats a la màxima conservació dels llocs de
treball, i que es vetlli des del present per un futur amb la qualitat de la sanitat a
la ciutat.
Considera massa prematur afirmar en aquest moment que això no s’està fent
bé, que no és correcte i que no hi ha qualitat, i, en opinió del GMPP, és
correcte que es possibiliti la gestió d’aquest servei de forma indirecta i
concertada, perquè és una forma de gestionar i també un instrument per als
ciutadans per poder exigir a les Administracions el compliment dels seus
deures.
Acaba la seva intervenció anunciant que el GMPP no votarà afirmativament la
proposició.
El senyor de Puig i Viladrich comença la seva intervenció dient que el GMCiU
sempre ha donat suport al model sanitari que es pretén tirar endavant en
aquest moment i recorda, en aquest sentit, que l’any 1995, abans de les
eleccions, es va començar a tirar endavant tot el tema de la fusió hospitalària, i
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Convergència i Unió defensava el mateix que ara. Afegeix que han passat vuit
anys i que el GMCiU segueix creient que aquest pot ser un bon model.
Diu que en aquell moment no va disposar de la mateixa col·laboració que està
rebent ara l'equip de govern del GMCiU, des de l’oposició, perquè creu en
aquest model i el vol continuar defensant, tot i ser conscient que és millorable,
com qualsevol altre model.
Continua dient que, donat que durant aquests vuit anys, el GMCiU, amb els
seus èxits i els seus fracassos, ha mantingut una cultura d’equip de govern, ara
ha de ser coherent amb les opcions presentades en altres ocasions.
Respecte al terme “privatització” que s’ha emprat en aquest Ple tant per part
del representant del públic que ha fet la seva exposició, com dels grups de
l'equip de govern que donen suport a la proposició, entén el comentari que ha
fet, per filosofia, el senyor Mora, però cal tenir en compte que aquest és un
tema que també ha afectat a l’ensenyament i a altres qüestions, i sembla com
si el qualificatiu “privatització” no pogués funcionar.
Opina que tots els models poden ser bons o dolents, ja que de vegades són les
persones que estan davant d’aquests models qui els converteixen en bons o
dolents.
Fa la reflexió que possiblement s’està produint un canvi del model de gestió, ja
que el model de gestió pública de l’ICS està prenent una tendència d’autogestió
a Catalunya, i en aquest sentit, explica que hi ha associacions formades per
metges i infermeres que estan portant aquesta autogestió.
Cita també els models de gestió social, ja que l’entitat que els gestiona, no té
ànim de lucre, i els de gestió pública fora de l’ICS, portats des del Consell
Comarcal.
Diu, per tant, que, com a concepte, la qüestió de la privatització hauria
d’incloure alguns matisos, perquè, al final, la mútua de tots els catalans, és el
Servei Català de la Salut, i ningú ha dit que a partir d’ara s’haurà de pagar la
sanitat. Afirma que, en conseqüència, aquest model se segueix mantenint i diu
que fins ara ningú ha anunciat, malgrat que algú ho hagi insinuat, que aquest
model comportarà la reducció dels recursos econòmics de Manresa. Afegeix
que el que sí s’ha sentit alguna vegada és que l’increment d’aportació de
recursos a la ciutat de Manresa no hauria de mantenir el mateix creixement que
ha tingut fins ara.
Dit això, que ha volgut exposar per una qüestió de coherència del GMCiU,
entén totes les preocupacions i tots els alts i baixos que s’estan produint en
aquest moment.
Agraeix als sindicats que hagin volgut explicar la seva opinió, com va fer ell
mateix, en representació del seu grup, respecte a quina seria la seva situació
en el dia d’avui.
Explica que també va dir als sindicats, i ho torna a repetir en aquesta Sala de
Plens, que entenia les seves preocupacions, per diferents raons: perquè
possiblement no s’havia donat tota la informació necessària; perquè
probablement en algun moment del procés no havien estat tots capaços de
tenir més diàleg; i sobretot, perquè en aquest procés hi ha d’haver respecte a
les persones i a les maneres de fer de la gent, i que des de dins de la Fundació
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mai es pugui actuar prepotentment sobre les persones de les àrees de
primària, cosa que és la que més preocupa al seu grup.
Diu que el GMCiU va especificar amb tota claredat aquestes qüestions als
sindicats i es va comprometre a col.laborar fins on se li permetés.
Davant la possibilitat que algú pugui preguntar-se el motiu pel qual el GMCiU
no dóna suport al conjunt de la proposició, manifesta que ara és un bon
moment perquè Manresa tingui una gestió de les àrees primàries o bàsiques
compartida en un 50 per 100 amb la Fundació i el 50 per 100 restant per l’ICS,
ja que la posada en marxa de les ABS és un bon moment per entrar en el
procés. Continua dient que si es produís al revés o s’hagués de plantejar més
endavant el tema seria més problemàtic. Afegeix que revisar les coses quan fa
un temps que funcionen evitaria l’aparició de problemes.
Diu que durant el debat que s’ha fet en aquest Ple sobre aquesta qüestió, ha
sentit coses com que no es troben raons suficients perquè les ABS s’hagin de
gestionar a parts iguals entre la Fundació i l’ICS, però no ha sentit en cap
moment, en els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa les raons per les
quals el procediment no es pogués tirar endavant. Afegeix que s’han mantingut
tot un seguit de suposicions i, tornant al que deia en l’inici de la seva
intervenció, opina que els models no són ni bons ni dolents, sinó que són les
persones qui els converteixen en bons o dolents.
Diu que també es fa referència als gestors apropiats, respecte a la qual cosa
està convençut que no hi haurà mai cap problema per part dels professionals
de la sanitat, perquè quan una persona treballa i s’estima el seu lloc de treball,
segueix donant sempre el millor d’ella mateixa per servir a qui utilitza la sanitat.
Opina que si totes les persones tenen la voluntat de fer les coses en un bon
sentit, no hi ha cap raó en la qüestió de la diversificació de la gestió.
Diu que el GMCiU considera que això pot aportar una sèrie de beneficis i més
oferta de serveis, com també s’ha comentat, respecte el tema hospitalari.
Creu personalment que, fins i tot, hi pot haver més flexibilitat en tot el procés,
horaris més amplis, major eficàcia i, sobretot, que es poden crear unes
sinergies importants entre l’assistència primària i l’atenció hospitalària, i que no
és dolent que es faci una compatibilitat entre les formes de gestió. Puntualitza
que no es tracta de competir, però que les dues formes poden aportar coses
importants que passin de l’una a l’altra i que aportin un procés d’osmosi.
Diu que el GMCiU ha defensat i continuarà defensant que els estàndards de
qualitat augmentin, perquè, en cas contrari, el que s’està parlant avui al Ple,
tant per part de la gent del públic que ha intervingut com de les persones que
estan representant els ciutadans, no tindria sentit. Afegeix que el GMCiU es
compromet a fer un seguiment, dia a dia, que serà més del que ha pogut fer
fins ara, i a defensar tots els llocs de treball de l’assistència primària a Manresa,
tot i tenir en compte que hi ha tres sectors que possiblement poden ser més
difícils en un moment determinat.
Quant a la proposició presentada pel GMIC-V manifesta que el GMCiU no la
votarà a favor i diu que hauria estat disposat a fer-ho, però que és gairebé
impossible votar a favor del punt segon del text, en concret per la frase que diu
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“... tenint l’ICS la gestió de les ABS esmentades.”, perquè suposa, en certa
manera, la continuació del primer punt de l’acord.
Acaba la seva intervenció anunciant el vot negatiu del GMCiU al conjunt de la
proposició.
El senyor Mora i Villamate pren novament la paraula i comenta algunes
qüestions que s’han plantejat durant el debat.
Diu que al començament personalment es feia una pregunta en el sentit que li
agradaria que aquest debat servís per esbrinar quines eren les raons
estratègiques de fons que feien que la Fundació ALTHAIA valorés la necessitat
de gestionar les ABS de primària, i esperava que sortissin elements durant el
debat que ajudessin a trobar aquesta resposta.
Manifesta que, a banda de qüestions generals i inconcretes, com són ara la
flexibilitat i les sinergies, entre d’altres, l’únic que ha sabut veure com a un
intent de resposta és el concepte de continuïtat assistencial que ha esmentat el
doctor Irujo.
Suposa que el doctor Irujo, com ell, entén com a continuïtat assistencial la
possibilitat que cada usuari estigui en el subsistema que li correspon en funció
de la seva situació de malaltia, i que el traspàs d’un subsistema a un altre, es
faci de manera ordenada i coordinada.
Afegeix, però, que això que ell considera com a un valor que ha de garantir el
conjunt del sistema sanitari, no prejutja un model concret de gestió, és a dir,
que la gestió hagi d’estar, forçosament en una sola mà, ja que això es pot
aconseguir igualment amb mecanismes de coordinació, i el fet de tenir aquesta
fórmula de gestió unitària no garanteix això, per ella mateixa, si no hi ha
voluntat d’aconseguir-ho.
Considera, doncs, que aquest element és un valor que el sistema ha de donar,
però no emergeix d’una manera automàtica i natural, pel sol fet que els
hospitals gestionin la primària.
Exposa com a segon element aparegut durant el debat la coherència, respecte
a la qual el GMS i el GMCiU han posat èmfasi, personalment ho respecta i hi
està d’acord sempre que amb això no es vulgui fer veure la incoherència dels
altres. Afegeix que aquesta Sala no es divideix en coherents i incoherents, sinó
en diverses coherències, la coherència d’un model que posa l’èmfasi en la
importància de la gestió hospitalària i la d’un altre model que diu que, en tot
cas, el sistema ha de tenir capacitat de desenvolupar estratègies de respecte a
l’autonomia de cada subsistema i a la coordinació i la voluntat de concertació
entre els diversos subsistemes. Diu, per tant, que són dues coherències
diferents.
Afirma que la coherència és un valor, però que també pot ser un problema, ja
que la història és plena de personatges que van morir coherents amb els seus
errors fins a l’últim sospir.
Quant al debat entre el que és públic i privat, diu que en la seva intervenció no
ha posat èmfasi al respecte i tampoc ho farà ara, sinó que només vol
manifestar que no dubta de la vocació pública del model que es planteja, ja que
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està convençut que aquesta és la voluntat del GMS, però creu que ho fa per un
camí equivocat.
Acaba la seva intervenció dient que votar afirmativament la proposició seria una
manera fàcil de demostrar la voluntat del GMS.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé demanant disculpes al doctor Irujo
perquè sovint s’estengui en matisos i referències històriques i manifesta que
aquest tema no es pot resoldre de cop o amb presses, ja que no és un tema
blanc o negre, sinó que és molt complex, cosa que demostra la presència
multitudinària de públic a la Sala de Plens en el dia d’avui.
Diu que el GMERC no practica l’eclecticisme i que ha manifestat sintèticament
que comparteix l’aposta inicial del govern en relació amb la coordinació del
sistema sanitari, però divergeix en l’aposta que es fa per la primària.
Opina que probablement per portar bé aquest debat, caldria que s’exposés
amb claredat quin és el resultat final que es vol per a la sanitat a Manresa, i
treballar, en funció d’aquest objectiu, per cercar el consens que el GMERC ha
reclamat de vegades, més que per cercar majories.
Diu que avui es resoldrà en termes de majoria, però respecte el comentari del
senyor de Puig en el sentit que es reparteixi la gestió en el 50 per 100, té
dubtes sobre si aquest percentatge serà suficient, ja que, si no és així, li
agradaria saber què es farà i quina capacitat de maniobra hi haurà un cop
iniciat aquest camí, i com es podrà reconduir en el futur la decisió d’aquest
vespre si arriba el cas que es considera que no és encertada.
Diu que, en qualsevol cas, coincideix amb el senyor Irujo i afirma que coneix la
llei i que aquesta és una novetat permissible en el nostre país i en el nostre
territori, que ha funcionat en algunes ciutats i que no ha anat tan bé el d’altres.
Afegeix que si això és una novetat, probablement també s’hauria d’haver
treballat molt més la recerca dels possibles consensos a partir del 6 de maig.
Ho diu per treure’s de sobre l’eclecticisme i les possibles incoherències.
Considera que el 6 de maig s’iniciava un camí, però que era i és legítim marcar
diferències entre la cautela i, de vegades, un punt de no despertar debats, que
entén que són complexes. Afegeix, però, que això no ha fet que s’obtingui avui
un millor resultat, sinó que fa que avui es resolgui aquest tema per un joc de
majories, dins del qual el GMERC no se sent especialment còmode.
Diu que resoldre aquesta qüestió per majories i minories, impedint poder
participar d’un consens sanitari a la ciutat, situa el GMERC en una posició
incòmoda.
Exposa, per acabar, que si gairebé tots els grups municipals presents en
aquesta Sala entenen les preocupacions que el camí que s’està emprenent
desperta, i si consideren que l’opció de concertar amb ALTHAIA la primària
també és legítima, però ningú descavalca la possibilitat que això ho pugui
continuar gestionant íntegrament l’ICS, la seva pregunta és perquè s’emprèn
aquest camí.
Diu també que allò que s’ha anomenat durant aquest debat, en el millor dels
casos, com a eclecticisme o incoherència segurament respon als dubtes sobre
el camí que s’enceta avui i que no disposa del consens polític ni ciutadà, i del
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qual, potser si en el futur es penedeixen no tindran gaires marges per
reconduir-lo.
Acaba dient que per tot això el GMERC votarà afirmativament la proposició i
demana que es reconsideri aquesta qüestió.
El senyor Irujo i Fatuarte intervé dient al senyor Mora que, quan ell ha fet
referència a la coherència es referia a la del GMS i, per tant, quan hom es
refereix a la pròpia coherència en cap cas està acusant ningú.
Afegeix que per al GMS, la coherència en aquest cas significa mantenir la
postura que va prefigurar al mes de maig i que continua mantenint.
Diu que el senyor Mora ha plantejat una pregunta molt interessant, referent als
motius pels quals no existeix actualment a Catalunya un model únic de gestió
de l’atenció primària, sinó que hi ha diverses fórmules, una de les quals és la
gestió concertada a càrrec de fundacions. Afegeix que això passa perquè els
grups polítics amb màxima representació parlamentària a Catalunya així ho van
considerar quan van elaborar la norma de rang sanitari més elevat a Catalunya,
que és la LOSC (Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya). Diu que ho van fer
perquè volien diversificar aquest model de provisió, ja que de la mateixa
manera que un model de tipus concertat no és la panacea de res, a priori, un
únic model de provisió tampoc és bo per al desenvolupament de polítiques en
matèria de salut específica en l’atenció primària, que vagin cap a un avenç
notable, harmònic i sostingut cap a la qualitat i la satisfacció de l’usuari, cosa
que ja és un motiu important.
Opina que el fet que la fundació sanitària de Manresa, que és nostra, tingui la
voluntat de gestionar la primària és per aplicació d’un model de gestió diferent
al que pot aportar l’ICS i, per tant, està dins del raonament que acaba de fer.
Concedeix, en qualsevol cas, el benefici del dubte en el sentit que les dues
parts es poden equivocar, i està segur que, si es dóna el cas, abans de “morir
d’un sospir”, rectificaran com a savis. Diu que té, però, l’absoluta confiança que
el model de gestió concertada de les dues noves ABS de Manresa, si finalment
és la nova Fundació sanitària de Manresa l’encarregada de portar-la, no
significarà en cap cas cap dels perills ni amenaces que s’auguren.
Quant a la intervenció del senyor Fontdevila, manifesta que no ha utilitzat el
terme eclecticisme en el sentit pejoratiu que té, sinó en el més positiu, en el
sentit que els proponents han intentat fer un exercici de comprensió global dels
diferents elements i factors que incideixen en aquest problema i és per això que
ell ha utilitzat aquesta expressió. Diu, així mateix, que ha reconegut que els
proponents tenen tota la possibilitat de posicionar-se en aquest debat, però
també cal que el senyor Fontdevila entengui que moltes de les qüestions que
ha exposat en les seves argumentacions fan perfectament viable, possible i
correcte que el model que es defensa es pugui practicar.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta la seva preocupació pel fet que als
partits que formen l'equip de govern, que han plantejat aquesta fusió
hospitalària només els preocupi parlar de coherències i eclecticismes. Afegeix
que, en tot cas, Déu dirà si algú té raó o si algun savi rectifica.
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Diu que, com a grup municipal de l’oposició, l’amoïna que l'equip de govern
estigui especialment pendent dels aspectes formals i de la filosofia que serveix
per parlar-ne, i té la sensació que el fet que les dues ABS estiguin gestionades
per un ens privat no preocupa ningú.
Recorda que en la seva anterior intervenció, i malgrat que no fos aquest el
moment de discutir-ho, ha plantejat la proposta de crear una Comissió mixta
municipal per a la qualitat de la sanitat a Manresa, per considerar que té relació
molt directa amb el tema que s’ha plantejat en la proposició presentada pel
GMIC-V.
Així doncs, insisteix, que, pel que està veient, no preocupa en absolut el
seguiment, la transparència i la qualitat de tot aquest procés, sinó que només
s’està pendent de la coherència i de l’eclecticisme.
Opina que, malgrat que es pugui estar a favor o en contra de l’opció privada o
pública, és important que es faci el seguiment de la qualitat de la nostra sanitat,
i recorda que l’any 1995, per primera vegada, i l’any 1996, per segona, l’actual
equip de govern ja la va refusar.
El senyor de Puig i Viladrich quant a l’afirmació que s’ha fet en algunes
intervencions durant el debat, en el sentit que no s’ha aportat res sobre la
causa per la qual es defensa la gestió a través de la Fundació, manifesta que
s’han exposat prou raons, entre les quals hi ha la del representant del GMS i la
d’ell mateix, que possiblement no sigui important per als altres grups, però que
creu que es tracta d’un problema d’oportunitat per la situació que trobava de
punt de sortida, i que era més fàcil fer-ho ara que en altres situacions.
En relació amb la qüestió del 50 per 100 que ha aparegut durant la discussió,
opina que potser aquest és el moment de cercar el consens sobre aquest tema,
com també ho és per parlar del tema sociosanitari. Quan el GMCiU n’ha fet
esment ha explicat quina és la situació actual. Diu que el seu grup no es nega a
plantejar res ni a parlar del tema del 50 per 100.
Explica també que el GMCiU està preocupat pel fet que sembla que per a
alguns grups, fer gestió social des d’una fundació hospitalària sobre unes
primàries crea molts problemes, però hi ha altres ajuntaments de Catalunya
que ho han fet i, cal tenir en compte, que algunes d’aquestes fundacions estan
presidides per persones que no són membres de Convergència i Unió, ni del
PSC ni del Partit Popular. Afegeix que, per la informació de què disposa, ens
els altres municipis està funcionant bé i s’està portant bé la gestió de la
primària.
Recorda també, tal com ja ha dit abans, que no és un problema de models,
sinó de ser capaços de trobar les persones apropiades per fer la gestió.
Diu als membres del GMIC-V i del GMERC que és important el fet que avui no
votin conjuntament la proposició, ja que durant aquesta legislatura això no ha
passat gaires vegades, però cal tenir en compte que aquest és un tema
important i que en altres ocasions no hi ha hagut la Sala plena de públic com
avui.
Suposa els dos grups municipals haurien de prendre alguna decisió més, ja
que si estan tan en desacord amb l'equip de govern respecte a una qüestió tan
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important, possiblement valdria la pena que es replantegessin si volen formar
part de l'equip de govern.
Creu que s’entenen perfectament i, des del punt de vista de govern de progrés,
tal com ha dit en alguna altra ocasió, creu que aquest progrés és decadent i,
per tant, valdria la pena fer aquest replantejament.
Es dirigeix també a l’alcalde dient-li que, en vista del que està passant avui en
el Ple, està convençut que no lidera l'equip de govern, ja que, si ho fes, no
s’estaria produint aquesta situació.
El senyor Josep Fuentes Ribas pren novament la paraula i diu que les
persones que han vingut avui al Ple no esperaven canvis substancials respecte
el que se’ls havia dit fins ara, però esperaven una mica més de sensibilitat i
algunes paraules o coses més concretes, que posessin de manifest la
comprensió sobre els problemes que s’han plantejat.
Afirma que, en línies generals, això no ha estat així i, malgrat això, les persones
presents a la Sala volen agrair al GMERC i al GMIC-V el seu posicionament.
Seguidament comenta algunes qüestions que considera significatives. Afirma,
en primer lloc, que els sindicats no han dit mai que si la sanitat primària la
gestiona una entitat que no sigui l’ICS el servei que es prestarà no serà públic.
Manifesta però que no els agrada la gestió privada que es planteja, encara que
es digui que no es fa amb ànim de lucre, perquè les experiències que s’estan
donant en altres llocs i que confirma el Síndic de Greuges, demostren que
alguna cosa està passant en els centres d’assistència primària gestionats d’una
manera diferent que per l’ICS, ja que té la impressió que estan quallant de mica
en mica uns plantejaments economicistes, en opinió del sindicats, pels quals,
malgrat que no signifiquin que s’hagi de pagar, sí que poden provocar que un
servei que tingui dèficit condueixi a l’usuari a preferir pagar per sentir-se més
ben atès.
Diu, doncs, que els sindicats no discuteixen que el servei sigui públic, però
creuen que és important avançar en la qualitat i no retrocedir, ja que, en cas
contrari, poden produir-se problemes per als usuaris.
En relació amb l’afirmació que es fa respecte al fet que tots els grups
parlamentaris van estar d’acord amb l’aprovació de la LOSC, diu que això és
cert, però que es fa una interpretació posterior de la Llei per part d’alguns grups
polítics que considera una mica perversa. Ho explica dient que, quan es preveu
en la LOSC que es podran donar a gestionar serveis sanitaris a entitats que
poden tenir o no ànim de lucre, s’especifica molt clarament que això es produirà
sempre que sigui imprescindible per satisfer necessitats del sistema sanitari
públic. Diu que els sindicats, davant de la pregunta sobre si en aquest cas
concret és imprescindible que l’ICS deixi de gestionar el servei, creuen que no
ho és.
Recorda que durant el debat s’ha dit que es garantiran els llocs de treball i que
les persones que treballen actualment per a l’ICS conservin el seu lloc; que es
garantiran els recursos que reben Manresa i la comarca del Bages, i diu que els
sindicats no tenen prou amb aquestes bones paraules, sinó que necessiten
coses més concretes, perquè l’experiència que tenen sobre acords negociats
50

amb el Servei Català de la Salut i amb la Generalitat de Catalunya,
concretament l’any 1994, és que a l’hora de la veritat, aspectes fonamentals
d’aquests acords, que s’han signat, no s’han complert.
Ho concreta explicant que les ABS de les quals ara es parla, que s’havien de
reformar i que ara es reformaran, cosa que és un avenç per als usuaris,
s’haurien d’haver posat en marxar en els anys 1995 i 1996.
Continua recordant que també es parlava en aquell moment que a Manresa es
crearia una unitat de salut laboral, cosa que no s’ha fet; i que els hospitals
treballarien coordinadament, cosa que no ha potenciat el Servei Català de la
Salut ni han portat a terme els dirigents dels hospitals.
Conclou, per tant, que la quantitat d’incompliments que s’han produït
provoquen molta por en aquest moment respecte a les afirmacions abstractes
que s’estan fent en relació amb els problemes que ara són sobre la taula.
Acaba la seva intervenció dient que, més enllà de les bones paraules, cal que
s’adoptin acords concrets, essent conscients que posteriorment hauran de
vetllar perquè es compleixin, i que als sindicats no els queda un altre camí que
continuar lluitant i persistint, evidentment democràticament i pacíficament, per
aconseguir que en aquest procés els treballadors de la sanitat, no tan sols ara
els pertanyents a l’ICS, sinó també més endavant els dels hospitals així com
els usuaris puguin ser considerats pel que fa a les seves opinions i
s’aconsegueixi disposar d’una sanitat millor que l’actual.
L'alcalde pren la paraula per reafirmar una proposta que va plantejar en el seu
dia i fer un comentari sobre el govern i sobre la capacitat de govern, més enllà
de les votacions que es facin avui al Ple.
Manifesta que un govern té la necessitat de generar majories i consensos, cosa
que de vegades aconsegueix i d’altres no, a través de la seva convicció, de la
seva ètica i de cadascun dels components de l'equip de govern, cada un dels
quals, a la vegada, té les seves pròpies conviccions i ètiques.
Afirma que, en termes generals, durant els darrers set anys, ho ha aconseguit i
està convençut que ho continuarà fent en el futur.
Quant a la proposta a la qual s’ha referit al començament, explica que en el seu
dia va plantejar als representants dels sindicats que el van venir a veure la
possibilitat que existís una gestió compartida de les dues ABS entre la
Fundació ALTHAIA i l’ICS. Diu que en aquell moment es va rebutjar aquesta
proposta, però creu que la possibilitat de treballar conjuntament tots plegats
aquesta proposta garanteix la participació de l’ICS dins del sistema sanitari que
es planteja a Manresa, d’una forma molt més clara.
Diu que la col·laboració i integració de l’ICS que ha plantejat el representant
dels sindicats generarà també un marc de diàleg, cosa que és necessària,
malgrat l’existència de desacords, i cal que els sindicats, els gestors i els
usuaris puguin participar en aquesta reforma, però és necessari que també ho
puguin fer els polítics.
Creu que cal garantir també l’estabilitat dels llocs de treball i la qualitat
assistencial que són dos elements que “floten” i que, d’alguna manera,
comparteix tothom. Afegeix que amb la proposta que ell mateix va fer en el seu
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dia als sindicats i que avui reitera, intenta donar resposta a aquestes
preocupacions. Opina que, al marge que s’aconsegueixi o no, val la pena
continuar treballant dins d’aquest àmbit.
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 21 vots negatius (11 GMS, 8
GMCiU i 2 GMPP) i 4 vots afirmatius (1 GMIC-V i 3 GMERC).
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

REVISIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
ADJUDICADA A SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, I
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT PER IMPORT DE 13.018,86 EUROS A
FAVOR DE L’ADJUDICATÀRIA EN CONCEPTE DE LES DIFERÈNCIES
CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol de
1995, va adjudicar el contracte del SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP
DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, per un període de 4 anys, a favor de
l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., per un cànon
anual de 380.190,96 €.
II. El cànon aplicable a partir de l'1 de gener de 2001, abans de la revisió de
preus, era de 435.158,34 €, equivalents a 36.263,20 € mensuals (inclòs l'IVA).
III. Mitjançant instància de referència registre d’entrada número
25127/23.07.2002, el senyor Martí Juanola Cárceles, actuant en representació
de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., sol·licita la revisió del cànon
de la concessió a partir de l’1 de gener de 2001.
IV. La cap de secció d'Hisenda ha emès en data 25 de setembre de 2002 un
informe en relació amb la sol·licitud de revisió de preus.
V. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe jurídic
en data 8 d'octubre de 2002, a la vista del contingut de l'expedient.
Consideracions jurídiques
1. Fonament de la revisió de preus. La revisió del cànon de la concessió es
realitza de conformitat amb la fórmula polinòmica que va oferir l’adjudicatari en
el moment de presentar la seva proposició, que és la següent:

K t = 0.9524

Ht
Mt
+ 0.0476
H0
M0
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essent:
Kt
H0
Ht
M0

=
=
=
=

Coeficient teòric de revisió en el moment d’execució t.
Índex del cost de la mà d’obra en el moment d’adjudicació.
Índex del cost de la mà d’obra en el moment d’execució t.
Índex General de Preus al Consum (conjunt nacional) a la data
d’adjudicació.
Mt = Índex General de Preus al Consum (conjunt nacional) en el moment
d’execució t.
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de revisió
de preus és el ple de la corporació, en la seva qualitat d’òrgan de contractació,
de conformitat amb l’article 264 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya.
Per tot això, com alcalde president accidental de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. -NIF
A08350621, amb domicili al carrer Acer, 30-32 3r 2a 08038 de Barcelona- ,
aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de gener de 2001 d’1,03989.
SEGON. Reconèixer un crèdit de 13.018,86 € a favor de l’adjudicatària, en
concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat, per al període de
temps comprès entre l'1 de gener de 2001 i el 30 de setembre de 2001.”
El senyor Caballo i Molina explica que es tracta de la revisió del cànon de la
neteja del segon grup de dependències municipals, a favor de l’empresa
Servicios Especiales de Limpieza, S.A., que es concreta en un reconeixement
de crèdit per import de 13.018,86 euros. Afegeix que aquesta revisió del cànon
és des de l’1 de gener fins al setembre del 2001 i demana el vot afirmatiu al
dictamen que l’aprova.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen i
fa notar que s’està aprovant una cosa que ja va vèncer fa un any, ja que si fa
referència la 30 de setembre del 2001, cal tenir en compte que ja som al 2002.
L'alcalde diu que el senyor de Puig té raó, que es tracta de la revisió de preus
del 2001, però que va entrar el 23 de juliol del 2002, i que tradicionalment
l’entrada triga 5 o 6 mesos.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, amb l’abstenció de la senyora, Pons i Vallès i dels senyors Irujo i
Fatuarte; Canongia i Gerona; i Javaloyes i Vilalta, tots per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
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2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
3.1.2

APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE VALLDAURA DE MANRESA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL UBICAT A LA PLANTA BAIXA DEL CARRER
DOS DE MAIG, 26-32, COM A CASAL GENT GRAN I CENTRE DE DIA,
AUTORITZACIÓ DE LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL I
ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’AV DE VALLDAURA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 27 de setembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Manresa i l’Associació de Veïns de Valldaura de Manresa
tenen voluntat de signar un conveni de col·laboració per al finançament de les
obres d’adequació del local ubicat a la planta baixa del carrer Dos de Maig, 26
–32, de Manresa, com a casal de gent gran i centre de dia, amb un pressupost
total de 193.072,93 EUR.
Atès que, de conformitat amb el pacte 2on B) del conveni esmentat,
l’Ajuntament de Manresa es compromet a participar al projecte mitjançant la
concessió d’una subvenció de 90.151,82 EUR, a fer efectiva en tres anualitats
de 30.050,00 EUR per a l’any 2002 i de 30.050,91 EUR cadascuna per als anys
2003 i 2004.
Atès que a la partida 111.0.789 del pressupost vigent existeix crèdit per atendre
el compromís de la primera anualitat de la subvenció.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a
l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre el Departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa i
l’Associació de Veïns de Valldaura de Manresa per al finançament de les obres
d’adequació del local ubicat a la planta baixa del carrer Dos de Maig, 26 –32,
de Manresa, com a casal de gent gran i centre de dia.
Segon.- AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per al finançament
de les obres d’adequació del local ubicat a la planta baixa del carrer Dos de
Maig, 26 –32, de Manresa, com a casal de gent gran i centre de dia, previst al
conveni de col·laboració esmentat, per un import total de 90.151,82 EUR,
d’acord amb la següent distribució plurianual:

54

Exercici 2002 .................................................................
Exercici 2003 .................................................................
Exercici 2004 .................................................................

30.050,00 EUROS
30.050,91 EUROS
30.050,91 EUROS “

Tercer.- ATORGAR una subvenció de 30.050 EUR a l’Associació de Veïns de
Valldaura (CIF G-58246752), de conformitat el pacte 2on B) del conveni de
col·laboració esmentat.
Quart.- APLICAR l’esmentada subvenció com a despesa de la partida
111.0.789 del pressupost de l’exercici 2002.”
ANNEX
PACTES
Primer.

Objecte

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre el Departament de Benestar Social,
l’Ajuntament de Manresa i l’AV Valldaura de Manresa per a la realització de les obres d’adequació de la
planta baixa del local situat al carrer Dos de Maig, 26-32 de Manresa per a promoure i gestionar un casal
de gent gran i centre de dia.
Aquestes obres consisteixen en la remodelació i adequació de l’espai esmentat per donar-hi la funció de
casal de gent gran i centre de dia, i tenen un cost total de 193.072,93 euros (32.124.633 ptes.).
Segon.
A)

Col·laboració de les parts
El Departament de Benestar Social, mitjançant la Direcció General d’Acció Cívica, atorgarà una
subvenció amb caràcter extraordinari a l’AV de Valldaura de Manresa de 90.151,82 euros
(15.000.000 PTA), repartida en tres anualitats de 30.050,61 euros (5.000.000 ptes.) cadascuna
per als anys 2002, 2003 i 2004 a càrrec de la partida 2104 D/780.0001.00/3135 per finançar les
obres esmentades, d’acord amb el règim jurídic que regula les subvencions.
Aquesta col·laboració, per tractar-se d’una despesa plurianual, està aprovada per l’Acord de
Govern ...................
Aquesta aportació econòmica estarà subjecta a la normativa de subvencions vigent i restarà
condicionada a la presentació, per part de l’entitat, dels justificants originals de les despeses
realitzades fins a la totalitat de l’import de l’obra efectuada. El pagament efectiu s’anirà produint
per anualitats.

B)

L’Ajuntament de Manresa autoritza la realització de les obres referenciades i, si és el cas,
concedirà les llicències municipals necessàries que autoritzin la realització de les obres
projectades. A més, es compromet a participar en aquest projecte mitjançant la concessió d’una
subvenció de 90.151,82 euros (15.000.000 ptes.), a fer efectiva en tres anualitats de 30.050,61
euros (5.000.000 ptes.) cadascuna per als anys 2002, 2003 i 2004.

C)

L’AV Valldaura de Manresa es compromet a realitzar les obres esmentades i a justificar les
despeses que se’n derivin en la forma que estableixin les resolucions d’atorgament de les
subvencions, així com l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i
de subvencions.
A més, l’entitat restarà subjecta al compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de
política lingüística. I haurà de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat
relacionats amb el casal de gent gran i centre de dia l’expressió: “Amb el suport de: Departament
de Benestar Social; Ajuntament de Manresa” i els senyals de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Manresa.

Tercer. Vigència
El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2004.
Quart.

Causes de resolució del conveni.
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Seran causes de resolució del conveni:
a) El compliment del seu objecte o bé la finalització del termini establert.
b) L’acord entre les parts.
c) L’incompliment de qualsevol dels seus pactes.
d) L’inobservança de la normativa aplicable
Cinquè. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Els atorgants, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut
i el signen en tres exemplars i a un sol efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament.”

La senyora Torres i García explica el dictamen dient que fa referència al
conveni de col·laboració a signar entre el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa i l’Associació de Veïns de
Valldaura, per a la realització de les obres d’adequació del local situat al carrer
del Dos de Maig, cedit per l’Ajuntament de Manresa el març del 2001, amb la
finalitat que es promogui i es gestioni un Casal de gent gran i Centre de dia.
Diu que, donat que l’Ajuntament, des de la cessió del local l’any passat, té la
voluntat d’impulsar i donar suport a la implicació en la gestió d’equipaments i
serveis de la ciutat a les diferents associacions i entitats de Manresa, i tenint en
compte que aquest conveni va en aquest línia, demana el vot afirmatiu al
dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich manifesta la satisfacció del GMCiU per
l’aprovació d’aquest dictamen al Ple, perquè significa, en certa manera, el
premi a la constància d’una associació de veïns que va creure, des del principi,
en aquest servei i que va ser capaç de cercar la complicitat de tots els grups
municipals.
Felicita per aquest motiu a l’Associació de veïns de Valldaura i diu que el
GMCiU des del començament va adoptar el compromís de fer tot el possible,
des de l’Ajuntament de Manresa i des de la Generalitat de Catalunya, per
endegar aquest conveni, a fi que aquesta associació de veïns pogués gaudir
d’aquest servei pel que ha treballat durant 4 o 5 anys.
Acaba anunciant el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Irujo i Fatuarte, per absència de la Sala en
el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
3.1.3

VALIDACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES
D’ADEQUACIÓ AL CEIP ANSELM CABANES.
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 10 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que a la localitat de Manresa s’estan duent a terme les obres
d’arranjaments varis al Centre d’educació infantil i primària La Font (Anselm
Cabanes) per tal d’atendre les necessitats del centre.
Atès que en data 5 de juliol de 2001 es va signar un conveni de col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa per a la realització d’aquestes obres.
Atès que, en la línia de continuïtat dels llaços de col·laboració existents entre
l’Administració de la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa, es proposa signar
un nou conveni de cooperació entre ambdues administracions per a les
esmentades obres d’arranjament del centre.
Atès que, com a pas previ a la formalització del conveni, l’agost del 2002 es va
signar el protocol d’acord per a la col·laboració entre les dues parts.
Atès que posteriorment, en data 7 d’octubre, es va aprovar la minuta del
conveni de cooperació, així com sotmetre al Ple de la Corporació la
convalidació de l’esmentat conveni.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a
l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer.- Validar el conveni de cooperació entre el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a la realització
d’obres d’adequació a la planta baixa, ampliació de menjador i 2 aules de preescolar i instal·lacions al Centre d’educació infantil i primària Anselm Cabanes.
Segon.- Adscriure al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la construcció que es realitzarà com a conseqüència de l’execució
de les obres d’adequació del CEIP Anselm Cabanes, amb destí al
desenvolupament de l’activitat escolar pròpia del centre.
Tercer.- Comprometre’s a fer front a les despeses que s’originin amb motiu
d’aquest conveni.
Quart.- Facultar l’alcalde a subscriure el present conveni de conformitat amb
l’article 21.1.b de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’article 51.1.a de la llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.”
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ANNEX
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té per objecte la realització de les obres d’adequació planta baixa, ampliació menjador i 2
aules de preescolar i instal.lacions al CEIP Anselm Cabanes amb les especificacions que resulten de les
presents clàusules i dels annexos que en formen part.
SEGONA.- FINANÇAMENT
L’import de les obres a executar és de 485.691,98 € dels quals la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament d’Ensenyament, aportarà la quantitat de 150.250.03 € disposant de consignació
pressupostària suficient amb càrrec a la posició pressupostària D/760130100/4222 del centre gestor 1304
del pressupost de l’any 2002.
L’Ajuntament de Manresa es farà càrrec de les despeses de projecte i direcció i assumirà les que
corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la partida pressupostària adequada les
quantitats necessàries per fer front a les despeses que puguin originar-se en motiu d’aquest conveni,
havent-hi conformitat expressa en l’Acord del Ple de l’Ajuntament que consta com a annex número 1. En
centres de nova construcció haurà de realitzar-se i finançar les obres d’urbanització garantint la
disponibilitat a peu de parcel·la dels serveis necessaris.
Així mateix l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències de projecte o
circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles modificacions que siguin instades explícitament pel
Departament d’Ensenyament.
L’aportació del Departament d’Ensenyament es tramitarà fraccionadament d’acord amb les certificacions
d’obra presentades per l’Ajuntament de Manresa i les anualitats establertes si n’hi ha. El tècnic del
Departament d’Ensenyament verificarà que es realitzi una obra completa, capaç de prestar serveis amb
correcte funcionament de les seves instal.lacions, amb els permisos d’utilització necessaris i ajustada al
projecte supervisat pel Departament d’Ensenyament.
Les ordres de pagament hauran d’anar acompanyades d’un certificat emès per aquest tècnic, segons
model que s’acompanya com a annex número 2.
Per la tramitació del darrer pagament cal haver realitzat la totalitat de l’objecte d’aquest conveni, d’acord
amb l’article 98 del Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de al Llei de
finances públiques de Catalunya, amb les modificacions introduïdes per les successives lleis de mesures
fiscals i administratives. La data límit de presentació de les certificacions d’obres és l’octubre de 2002.
En el cas que en data 31 d’octubre el tècnic del Departament d’Ensenyament prevegi que no es podrà
certificar tot l’import de l’anualitat prevista en aquest conveni, el Departament d’Ensenyament es reserva
la facultat de tramitar l’expedient de canvi d’anualitats per tal de traslladar l’import pendent als següents
exercicis pressupostaris, segons les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament.
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES
a)

Correspon a l’Ajuntament revisar i aprovar el projecte objecte d’aquest conveni redactat pels Srs.
Daniel Roig Cota, Manel Ribera Crusafont.

b)

Correspon al Departament d’Ensenyament emetre el corresponent informe tècnic mitjançant la
Secció d’Obres i Manteniment o l’Oficina de Supervisió de Projectes, segons correspongui, de
l’avantprojecte i projecte, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent de caràcter
general i específic per les construccions escolars, així com els criteris per a la construcció de nous
edificis per a centres docents públics del Departament d’Ensenyament i les que al projecte
correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de necessitats.

Així mateix la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball.
QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES
Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes no consti la participació
d’ambdós organismes.
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CINQUENA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l’Ajuntament de Manresa
ajustant-se en tot moment al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Ensenyament l’adjudicació de les obres i les dates del seu
inici i acabament.
Així mateix haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que comportin un endarreriment
en els terminis previstos en el present conveni, i en tot cas serà d’aplicació el darrer paràgraf de la
clàusula segona.
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l’Ajuntament sol.licitarà l’assistència d’un
representant del Departament d’Ensenyament, fent arribar a la Direcció General de Centres Docents un
exemplar original de la corresponent Acta.
SISENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres, seran els qui hagi
designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa vigent, particularment en
tot el que es relaciona amb la seguretat.
SETENA.- DESPESES DE CONTROL DE QUALITAT
Es destinarà fins a un 1% del pressupost de contracte de les obres a despeses de control de qualitat.
Aquest percentatge anirà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra d’acord amb el que disposa la clàusula 38 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat i l’apartat b) de l’article
4 del Decret 77/1984 de 4 de març de la Generalitat de Catalunya sobre control de qualitat dels materials i
unitats d’obra.
Els tècnics del Departament d’Ensenyament vetllaran pel compliment d’aquesta clàusula i podran exigir el
justificant de les proves realitzades, d’acord amb l’annex número 3.
VUITENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
Correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya comprovar el compliment de les
clàusules d’aquest conveni, i la verificació que les obres corresponguin al projecte que hagi informat
tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l’execució de
les obres. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i
l’Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció.
NOVENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL.LACIONS
En cas d’ampliació o nova construcció, la propietat de les obres realitzades serà de l’Ajuntament de
Manresa, i es cedirà l’ús de les mateixes a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que l’hi és
inherent, segons queda reflectit en el corresponent acord del Ple de l’Ajuntament.
DESENA.- INAUGURACIÓ
La inauguració de la nova escola la promouran conjuntament ambdues administracions i serà presidida
pels seus representants.
ONZENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES OBRES
La conservació, el manteniment i la vigilància de les obres realitzades correspondrà a l’Ajuntament de
Manresa, un cop finalitzades les mateixes.
DOTZENA.- INCOMPLIMENT DE LES CLÀUSULES DEL CONVENI
La utilització dels recursos en però d’una altra finalitat que no sigui la que s’especifica en el projecte
informat tècnicament, sense coneixement previ i conformitat expressa del Departament d’Ensenyament, o
l’execució de les obres sense tenir en compte les clàusules establertes, seran motius d’anul·lació per part
del Departament d’Ensenyament de l’aportació corresponent, i l’Ajuntament haurà d’assumir tots els
compromisos i responsabilitats adquirits i haurà de retornar al Tresor de la Generalitat de Catalunya les
quantitats abonades.
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TRETZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni serà fins desembre de 2002.
En aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat.
La seva resolució es produirà per alguna de les causes següents:
-

l’establert a la clàusula dotzena del conveni.
el mutu acord de les parts manifestat per escrit.
l’incompliment manifest dels seus pactes.
la denúncia expressa per una de les parts, degudament justificada, sempre i quan sigui acceptada
per l’altra part. En cas d’haver-hi perjudicis econòmics, s’hauran de compensar degudament.

CATORZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquest
conveni, seran resoltes per la Consellera d’Ensenyament.
Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa
l’article 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El senyor Mora i Villamate exposa que es tracta d’un conveni de cooperació
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa, pel que fa a les obres de remodelació de l’antiga
escola Anselm Cabanes i actual escola la Font, a través del qual el
departament esmentat de la Generalitat de Catalunya aporta aquest any
25.000.000 milions de pessetes, que s’afegeixen al conveni ja signat l’any
passat. Suposa que això donarà peu a que l’any que ve se signi un nou conveni
per a la part que encara manca per a la tercera fase de les obres.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Irujo i Fatuarte, per absència de la Sala en
el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
3.1.4

CESSIÓ D’ÚS A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ LA LLUM DEL BAGES, DEL
LOCAL NÚM. 30 DE LA FONT DELS CAPELLANS, UBICAT A
L’OCTOGONAL NÚM. 11 I APROVACIÓ DE LA MINUTA CONVENI QUE
REGULA EL CONTINGUT I LA FINALITAT DE LA CESSIÓ D’ÚS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el director dels Serveis a la Persona va proposar en data 16 de
novembre de 2001, la cessió d'ús a favor de l'ASSOCIACIÓ LA LLUM DEL
BAGES d'un local planta baixa de propietat municipal, situat a l'octogonal 11 de
la Font dels Capellans, local número 30, el qual té una superfície total de
106,24 m2, repartida en dues plantes: planta baixa, on és situat l'accés del
local, amb 65,62 m2, i planta altell amb 40,62 m2, a fi de destinar l'espai cedit al
desenvolupament d'activitats de prevenció i reinserció de toxicòmans, segons
la programació anual de l'entitat.
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Donat que els serveis tècnics municipals van emetre un informe descriptiu i
plànols del local a cedir, en data 25 de juliol de 2001.
Atès que l'Ajuntament és propietari de l'esmentat immoble en virtut d'escriptura
de compravenda atorgada en data 13 de desembre de 2000 per l'Institut Català
del Sòl a favor de l'Ajuntament de Manresa davant del notari senyor Antonio
Luís Vitoria Blanco, amb número de protocol 1.996.
Atès que el local en qüestió forma part de l'immoble anomenat Locals
Comercials, ubicat a la Font dels Capellans, que figura al full 331.106 de
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament,
amb la qualificació jurídica de bé patrimonial, segons decret de l'alcalde
president de data 23 de maig de 2002, mitjançant el qual s'actualitza l'indicat
Inventari amb la seva incorporació.
Considerant que una de les manifestacions de la utilització de béns
patrimonials és la seva cessió d'ús a entitats privades sense ànim de lucre que
els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o interès social.
Atès que mitjançant decret de l'alcalde president de data 4 de juliol de 2002 es
va incoar expedient de cessió d'ús d'aquest local a favor de l'ASSOCIACIÓ LA
LLUM DEL BAGES, i es va obrir alhora un termini d'informació pública de 20
dies, a l'efecte que els possibles interessats formulessin les reclamacions o
al·legacions que consideressin pertinents, de conformitat amb l'article 75.3 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre, segons redacció donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny.
Donat que l'expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat
al públic en aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des
del 9 d'agost al 3 de setembre de 2002, ambdós inclosos, previ anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província número 189 que correspon al dia 8 d'agost de
2002, sense que durant el període d'exposició s'hagi rebut cap reclamació.
Atès que mitjançant proveïment de l'alcalde president de data 6 de setembre de
2002, es va donar audiència a l'ASSOCIACIÓ LA LLUM DEL BAGES a l'efecte
que manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació amb el projecte
de conveni que se li adjuntà, rebent-se instància de referència registre
d'entrada número 30.535/30.09.02, segons la qual aquesta associació
acceptava el projecte de conveni esmentat.
Atesos els informes emesos pel Cap de la Secció d'Edificis Públics i pel cap de
la Unitat de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
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PRIMER. Cedir l’ús a favor de l’ASSOCIACIÓ LA LLUM DEL BAGES (CIF
G-59031138, amb seu social a la Culla, s/n, Edifici Cesam [Hospital General] de
Manresa), d'un local planta baixa de propietat municipal, situat a l'octogonal 11
de la Font dels Capellans, local número 30, el qual figura al full 331.106 de
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament,
amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Les dades del local a cedir en ús són les següents (queda delimitat en els
plànols que s'acompanyen com a annexos números I i II):
- Descripció: Local de forma irregular amb una única façana al carrer,
distribuït en dues plantes comunicades per una escala interior, situat en la
planta baixa de l'edifici.
- Superfícies: Té una superfície total de 106,24 m2, repartida en dues
plantes: planta baixa, on és situat l'accés del local, amb 65,62 m2, i planta
altell amb 40,62 m2.
- Límits:
Oest - Amb el carrer Granollers
Sud - Amb altre local del bloc i amb una petita zona verda de la vorera
del carrer Granollers.
Nord - Amb altre local del bloc.
Est - Planta baixa amb el terreny sota el bloc, ja que és una planta
semisoterrada. Planta altell amb locals del pati interior del bloc.
- Inscripció registral: Registre de la Propietat número 1 de Manresa, Tom
2.040, Llibre 669 de Manresa, Foli 106, Finca 32.499, Inscripció 2a.
- Títol: Pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut d'escriptura de
compravenda atorgada en data 13 de desembre de 2000 per l'Institut
Català del Sòl a favor d'aquest Ajuntament, davant el notari senyor
Antonio Luís Vitoria Blanco, amb número de protocol 1.996.
- Referència cadastral: 36 050 08.
SEGON. El local objecte de cessió descrit al punt anterior serà destinat al
desenvolupament d'activitats de prevenció i reinserció de toxicòmans, segons
la programació anual de l'entitat.
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot
moment el dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del
cessionari de qualsevol de les regles que regulen la present cessió.
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a
aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús.
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CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
ANNEX
PACTES
PRIMER.Objecte del conveni. És objecte del present conveni regular la cessió d'ús a favor de l'entitat
LA LLUM DEL BAGES, del local número 30 de l'Octogonal 11 de la Font dels Capellans per tal de
desenvolupar activitats de prevenció i reinserció de toxicòmans, segons la programació anual de l'entitat.
SEGON.1.-

Termini de la cessió d'ús.

La cessió d'ús d’ocupació temporal tindrà una durada de 5 anys, comptats a partir de l’endemà de la
signatura d’aquest conveni.
Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de forma expressa la
seva pròrroga, de conformitat amb el que es determina a la legislació vigent, i prèvia comunicació
amb una antelació mínima de tres mesos.

2.-

No obstant l’establert en el punt anterior, i donat que es tracta d’una situació de possessió precària,
aquesta cessió d'ús quedarà revocada automàticament en cas de produir-se qualsevol
esdeveniment dels contemplats a la legislació vigent, estant obligada l’entitat La Llum del Bages a
deixar l’espai, en un termini màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de
notificació de la revocació.

TERCER.Règim d’utilització de l’espai objecte de la cessió d'ús. La utilització de l’espai objecte de la
cessió d'ús es subjectarà a les condicions següents:
1.-

L’entitat LA LLUM DEL BAGES es compromet a deixar l’espai, quan l'Ajuntament de Manresa li ho
requereixi per a altres aprofitaments vinculats a activitats de serveis socials, sempre que sigui fora
de l'horari habitual d'utilització per part de l'entitat i sigui compatible amb aquestes.
L’Ajuntament de Manresa es compromet a retornar la instal·lació a l’entitat en les mateixes
condicions en què aquesta li hagi deixat.

2.-

L’entitat LA LLUM DEL BAGES es compromet a fer-se càrrec de la gestió i neteja de l’espai. Totes
les despeses derivades d’aquest punt seran assumides per l’entitat.

3.-

L'Ajuntament de Manresa assumirà les despeses de subministrament que es derivin (aigua,
electricitat, calefacció).

4.-

L’entitat LA LLUM DEL BAGES està obligada a deixar l’espai cedit en bones condicions d’ús, en el
moment en què s’extingeixi aquesta cessió d'ús d’ús privatiu.
En cas d’incompliment d’aquest obligació, l’Ajuntament podrà repercutir el cost dels arranjaments
que hagin estat necessaris a l'esmentada entitat.

5.-

L'Ajuntament de Manresa tindrà la facultat de supervisar les activitats que s'hi realitzin, per tal de que
s'ajustin a les directrius del Pla Municipal de Drogodependències.

QUART.Extinció de la cessió. L’extinció d’aquesta cessió d'ús es produirà a més de les causes
previstes al pacte segon d’aquest conveni, per la finalització del seu termini i per l’incompliment per part
de l’autoritzat de qualsevol de les regles establertes a la present autorització, amb la incoació de
l’expedient contradictori previst a l’article 71 del Reglament de patrimoni dels ens locals de 17 d’octubre
de 1988.
CINQUÈ.Règim de responsabilitats. L’entitat LA LLUM DEL BAGES assumeix qualsevol tipus de
responsabilitat pels danys que es puguin ocasionar a persones o béns a conseqüència de les actuacions
o omissions de l’entitat, quedant l’Ajuntament eximit per aquestes responsabilitats.
SISÈ.Interpretació del conveni. En cas de discrepància en la interpretació del conveni, s’estarà al
que decideixi l’Ajuntament de Manresa, representat pel seu regidor de Serveis Socials, i en el seu cas, per
l’Alcalde.”
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El senyor Mora i Villamate explica el dictamen dient que l’Associació La Llum
del Bages és una entitat que treballa en l’àmbit de la prevenció de les
toxicomanies i que l’Ajuntament col·labora amb ella a través de dos
mecanismes: d’una banda, la cessió del local de la que és objecte aquest
conveni, i, de l’altra, el suport econòmic, a través d'una subvenció perquè
l’Associació pugui executar les seves actuacions, que la regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament valora positivament.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Fontdevila i Subirana, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.1.5 i 3.1.6 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
3.1.5

DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT DEL SENYOR JOSÉ LUIS
IRUJO FATUARTE, REGIDOR DELEGAT DE SANITAT, COM A PATRÓ DE
LA NOVA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL GENERAL DE MANRESA I
CENTRE HOSPITALARI-UNITAT CORONÀRIA DE MANRESA I COM A
MEMBRE DEL COMITÈ EXECUTIU.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Vist que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 17 de
juny de 2002, va adoptar l’acord de nomenar com a Patró d’una nova fundació
privada per a la prestació de serveis d'assistència sanitària i/o social i la
planificació i coordinació de l'oferta sanitària entre els centres i establiments
assistencials, entre altres finalitats.
Atès que aquesta Fundació estava promoguda per les Institucions que
conformen els Patronats de l'Hospital General de Manresa, F.P., i del Centre
Hospitalari-Unitat Coronària de Manresa, F.P., la Mútua Manresana -Mutualitat
de Previsió Social- i la Caixa d'Estalvis de Manresa.
Atès que la Comissió que està desenvolupant els acords de 6 de maig de 2002,
ha resolt unànimement per criteris de celeritat i econòmics, que enlloc de la
creació d’una nova fundació es procedeixi a una fusió.
Atès que això comporta la necessitat de procedir a deixar sense efecte el
nomenament efectuat en el seu moment pel Ple e la Corporació Municipal, per
impossibilitat de portar-se a terme la representació conferida.
Atès el que es disposa a l'article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim Local, article 50.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya, i article 38.c) del RD 2.568/86, de 28 de
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novembre, que aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
És pel que, l'alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment
conferides, proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels següents:
ACORDS
Deixar sense efecte els acords adoptats pel Ple de la Corporació Municipal en
data 17 de juny de 2002, pels que es nomenava com a Patró per a la nova
fundació privada a constituir per part de l'Hospital General de Manresa, F.P. i
Centre-Hospitalari-Unitat Coronària de Manresa, F.P., així com a Comitè
Executiu de la mateixa, al senyor JOSÉ-LUIS IRUJO I FATUARTE, RegidorDelegat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa.”
3.1.6

NOMENAMENT DEL SENYOR JOSÉ LUIS IRUJO FATUARTE, REGIDOR
DELEGAT DE SANITAT, COM A PATRÓ D’ALTAHIA, XARXA
ASSISTENCIAL DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA I COM A MEMBRE
DEL COMITÈ EXECUTIU

El secretari comenta primerament l’existència d’una errada en la denominació
de la Fundació ALTAHIA que ha de ser ALTHAIA, que queda esmenada en
aquest moment.
A continuació, dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 10 d’octubre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que el Ple de la Corporació, en sessió de 26 de juliol de 1999, va aprovar
els acords relatius a la designació de representants municipals.
Atès que les Institucions que conformen els Patronats de l'Hospital General de
Manresa, F.P., i del Centre Hospitalari-Unitat Coronària de Manresa, F.P., la
Mútua Manresana -Mutualitat de Previsió Social- i la Caixa d'Estalvis de
Manresa, han desenvolupat els acords adoptats en data 6 de maig de 2002 en
ordre a fer possible un nou model prestació de serveis d'assistència sanitària i/o
social i la planificació i coordinació de l'oferta sanitària entre els centres i
establiments assistencials, entre altres finalitats.
Atès que la fundació “ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació
Privada” serà l’ens gestor dels mateixos.
Atès que en el Títol III de la proposta d'Estatuts, quan es parla del Govern i
Direcció de la Fundació, es contempla la representació d'un Patró en
representació de l'Ajuntament de Manresa, que formarà part del Patronat i del
Comitè Executiu, i que serà nomenat pel Ple de la Corporació Municipal.
Atès el que es disposa a l'article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim Local, article 50.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya, i article 38.c) del RD 2.568/86, de 28 de
novembre, que aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
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És pel que, l'alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment
conferides, proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- NOMENAR com a Patró de la fundació “ALTHAIA, Xarxa
Assistencial de Manresa, Fundació Privada” al senyor JOSÉ-LUIS IRUJO I
FATUARTE, Regidor-Delegat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa.
SEGON.- DESIGNAR al Patró de la nova fundació, senyor José-Luis Irujo i
Fatuarte, per al Comitè Executiu de la mateixa.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords al Regidor esmentat, als efectes de la
seva acceptació.”
El senyor Irujo i Fatuarte diu que es tracta d’un tema purament formal i que
l’explicació de deixar sense efectes els acords adoptats al Ple del mes de juny
és que la comissió que està desenvolupant els acords del 6 de maig ha resolt,
per motivacions de caràcter tècnic, que, en lloc de la creació d’una nova
fundació, es faci una fusió. Afegeix que, per tant, es tracta de deixar sense
efectes el nomenament anterior i realitzar els nous nomenaments que consten
en el dictamen, quant a la fusió que representarà la nova fundació ALTHAIA,
Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació Privada.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.5 i 3.1.6
de l’ordre del dia, amb la correcció de l’errada material exposada pel secretari
respecte al dictamen número 3.1.6, s’aproven per 15 vots afirmatius (11 GMS,
1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP), pel què
esdevenen en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.1.7 i 3.1.8 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
3.1.7

APROVACIÓ DE L’INFORME MEMÒRIA SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE
LES OBRES D’ACTUACIÓ URBANA I CONSTRUCCIÓ D’APARCAMENTS
PREVISTOS EN EL PROGRAMA D’INVERSIONS DEL POEC PER AL
PERÍODE 2002-2004.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’11 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per resolució del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat, del 27 d’agost de 2002, s’aprovà definitivament el Programa
d’orientació per als equipaments comercials (POEC) de Manresa, condicionant
la seva executivitat a l’acceptació de les recomanacions de la Comissió
d’Equipaments Comercials.
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Atès que el Ple de la Corporació Municipal del 16 de setembre de 2002 acordà
acceptar les recomanacions efectuades per la Comissió d’Equipaments
Comercials en relació al text del POEC, i aprovar el text refós resultant
d’incorporar al text aprovat provisionalment les modificacions tècniques fruit de
les recomanacions anteriorment esmentades.
Atès que la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme ha demanat informe
sobre l’estat actual de les obres d’actuació urbana previstes en el programa
d’inversions 2002-2004 i també sobre l’estat d’execució del pla d’aparcaments i
si la capacitat prevista eixugarà els dèficits detectats.
Vist l’informe de gestió emès pel tècnic de comerç, amb el vist i plau del Cap de
Servei de Desenvolupament, del 11 d’octubre de 2002.
L’Alcalde president, a proposta del Regidor delegat de Promoció Econòmica,
en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar l’informe memòria sobre l’estat d’execució de les obres d’actuació
urbana i construcció d’aparcaments previstos en el programa d’inversions
del POEC pel període 2002-2004.
2. Incorporar l’esmentat informe memòria com a document annex al text refós
del POEC aprovat pel Ple de la Corporació Municipal del 16 de setembre
de 2002.
3. Traslladar i donar compte de l’esmentada resolució al Conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat, als efectes oportuns.”
3.1.8

CONSTITUCIÓ DEL FÒRUM DEL COMERÇ DE LA CIUTAT I DESIGNACIÓ
DELS MEMBRES QUE L’INTEGRARAN.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’11 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per resolució del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat, del 27 d’agost de 2002, s’aprovà definitivament el Programa
d’orientació per als equipaments comercials (POEC) de Manresa, condicionant
la seva executivitat a l’elaboració d’un text refós que incorpori les
recomanacions de la Comissió d’Equipaments Comercials.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal del 16 de setembre de 2002 acordà
acceptar les recomanacions efectuades per la Comissió d’Equipaments
Comercials en relació al text del POEC, i aprovar el text refós resultant
d’incorporar al text aprovat provisionalment les modificacions tècniques fruit de
les recomanacions anteriorment esmentades.
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Atès que el pla d’actuacions recollit en el POEC preveu, en l’apartat 8.5.1, la
constitució d’un Fòrum del Comerç de la ciutat, com a òrgan consultiu i de
participació del sector comercial i que, entre altres funcions, faci el seguiment
de l’execució de les actuacions previstes en el propi POEC.
Atès que l’informe de la Comissió d’Equipaments Comercials de 29 de juliol de
2002 sobre el POEC de Manresa, entre les seves recomanacions, que queden
recollides en la resolució del 27 d’agost de 2002 del Conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat, es fa referència a la necessitat de que el
Fòrum del Comerç vehiculi la participació dels diferents agents representants
del sector per tal que les propostes emeses siguin consensuades.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal del 15 de novembre de 1999 aprovà
la constitució i composició del Fòrum del Comerç com a òrgan de participació,
debat i seguiment del procés d’elaboració i aprovació del POEC de la ciutat.
Atès que les funcions del Fòrum del Comerç establertes pel dictamen anterior
es poden donar per concloses un cop s’ha obtingut l’aprovació del POEC.
Atès que es manifesta la necessitat de mantenir la continuïtat del Fòrum del
Comerç com a ens consultiu i marc on es consensuin les diferents propostes
polítiques i programes adreçats al sector comercial, definint i ampliant les seves
funcions d’acord amb les prescripcions del POEC, i modificant la seva
composició en la mesura que les seves noves funcions així ho aconsellin.
Atès que la nova composició del Fòrum del Comerç ha estat consensuada amb
les entitats econòmiques representatives del sector comercial.
Vist l’informe de gestió emès pel tècnic de comerç, amb el vist i plau del Cap de
Servei de Desenvolupament, del 10 d’octubre de 2002.
L’Alcalde president, a proposta del Regidor delegat de Promoció Econòmica,
en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Constituir el Fòrum del Comerç de la ciutat com a òrgan consultiu que
vehiculi la participació dels diferents agents econòmics representants del
sector comercial, amb la finalitat d’assolir el màxim consens en les diferents
propostes polítiques i programes adreçats al sector comercial i derivats del
POEC aprovat definitivament per resolució del Conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat del 27 d’agost de 2002.
2. Atorgar al Fòrum del Comerç, d’acord amb l’article 8.5.1.b) del POEC, les
següents funcions:
-

Debat i anàlisi de l’evolució del sector comercial (observatori del
comerç).
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-

-

-

3.

Conèixer, debatre i informar un dictamen anual sobre el compliment de
l’execució de les actuacions previstes al POEC i estimació de l’evolució
dels paràmetres d’oferta i demanda.
Coneixement, debat i informe de les aplicacions pressupostàries que
anualment han de concretar les inversions en les actuacions.
Seguiment de les actuacions de dinamització dels eixos comercials
territorials.
Seguiment dels convenis de cooperació amb altres entitats per la
dinamització i promoció externa de la ciutat.
Discussió i informe sobre propostes de dinamització i promoció exterior
de la ciutat des de diverses perspectives, culturals, turístiques,
celebració de trobades, convencions i congressos empresarials i
d’entitats, etc.
Debatre i emetre informes i dictàmens sobre aquelles matèries
relacionades amb el sector comercial que li siguin encomanats.

El Fòrum del Comerç estarà integrat pels membres següents:

-

-

-

-

El Regidor delegat de Promoció Econòmica, que n’ostentarà la
presidència.
El Regidor delegat d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats.
Un representant designat per cadascun dels grups municipals de la
Corporació.
Un representant de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya.
Un representant de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de
Barcelona.
Un representant designat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria
de Manresa.
Un representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa.
Un representant de cadascuna de les associacions de comerciants de
sectors, barris o carrers de la ciutat, legalment constituïdes.
Un representant per cadascun dels gremis legalment constituïts, dels
sectors comercials i d’hostaleria.
Un representant de les Federacions empresarials amb domicili social o
delegació permanent a la ciutat, que acreditin tenir entre els seus
associats a empreses del sector de la distribució comercial que operin
a la ciutat.
Fins a sis representants dels consumidors, designats per les
Associacions de Consumidors, la Federació d’Associacions de Veïns i
els sindicats UGT i CCOO.
Fins a un màxim de cinc persones, designades a títol individual per
l’Alcalde, atenent a la seva especialització professional o especial
vinculació amb el sector comercial.
Dos tècnics municipals designats per l’Alcalde.

Els membres del Fòrum en representació d’institucions o entitats seran
nomenats per l’Alcalde, a proposta de les mateixes.
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4. El Fòrum es constituirà formalment dins dels trenta dies següents al de
l’acord de la seva constitució i acordarà en la primera sessió el seu règim
de funcionament.”
El senyor Camprubí i Duocastella explica el primer dictamen dient que fa
referència a l’aprovació de l’informe memòria, que amplia la informació que
figura en el document del POEC a fi d’explicar la situació actual de les obres
previstes de renovació urbana i dels aparcaments, que es descriu en l’apartat
vuit del Programa d’Actuacions.
Demana que s’aprovi aquest informe perquè formi part del text refós del POEC,
que es va aprovar al Ple del mes passat.
Quant al segon dictamen, diu que fa referència a la constitució d’un marc
estable de debat, anàlisi i seguiment del sector comercial, així com del
compliment de les actuacions previstes en el POEC.
Diu, en conseqüència, que el dictamen proposa la constitució del Fòrum de
Comerç, com a òrgan consultiu, a fi d’assolir el màxim consens respecte els
programes adreçats al sector comercial, atorgant-li les funcions descrites al
punt 8.5.1 del POEC, referent bàsicament al seguiment del Programa
d’Equipaments comercials. Afegeix que el dictamen proposa que el POEC
estigui configurat per representants polítics de l'equip de govern, però també de
la resta de grups municipals del Ple, de les Administracions autonòmiques i
provincials, del sector comercial i empresarial, i també per representants dels
consumidors.
Diu, per últim, que el dictamen també preveu que el Fòrum de Comerç es pugui
constituir en el termini màxim de trenta dies.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu als dictàmens.
El senyor Javaloyes i Vilalta demana la votació separada dels dos dictàmens
i manifesta la preocupació del GMPP per la qüestió dels aparcaments de la
plaça de la Reforma i Jutjats, respecte els quals es preveu l’execució de l’obra
al voltant del 2002 o 2004, però en aquest moment encara està en fase de
redacció el plec de clàusules per poder convocar el concurs corresponent,
tenint en compte que se suposava que el plec de clàusules podria estar enllestit
abans de l’estiu.
Quant a les inversions, diu que, si no ho recorda malament, la que es platejava
respecte al pàrquing de la Reforma i del seu entorn era de 1.200.000.000 de
pessetes i, per tant, la que consta en l’informe no seria de 4,64 milions d’euros,
sinó de 7,64 milions d’euros.
Diu que aquest és un element importantíssim, sobretot pel tema de projecte
d’inversió, perquè quan es planteja un pàrquing subjectant-lo al seu entorn,
tenint en compte que s’està parlant d’una quantitat molt respectable, s’hauria
de reflectir en l’informe, independentment de l’acceleració o no en la tramitació
del plec de clàusules que possibilitarà la convocatòria del concurs, que ja porta
mig any de retard, aproximadament.
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Anuncia l’abstenció del GMPP en el dictamen que aprova l’informe sobre el
POEC, respecte el qual recomana que es rectifiqui l’import que ha esmentat; i
el vot afirmatiu al dictamen que proposa la constitució del Fòrum de Comerç.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que, respecte el pàrquing
de la Reforma, tenia la impressió que el període establert per a l’execució de
l’obra era el 2002-2003, però ara veu que en l’informe que es proposa aprovar
consta el 2002-2004. Diu que està confós sobre aquesta dada, però veient que
s’ha de fer a finals de desembre, el preocupa pensar que el plec de clàusules
potser no estarà aprovat i, per tant, que l’any 2003 no es podrà fer res.
Fent futurologia, que és el més complicat que es pot fer en política, dubta que
es pugui adjudicar el pàrquing l’any 2004, tenint en compte l’actual ritme.
Diu que aquest és el seu comentari, com a cap del GMCiU, i que si s’equivoca,
serà el primer en reconèixer-ho.
Comenta, respecte al tema econòmic, que li semblava que el cost era diferent i
diu que ha observat algunes altres diferències, però que no ha tingut temps
d’estudiar-les.
Manifesta que el GMCiU hauria volgut abstenir-se en aquests dictàmens, però
creu que no seria coherent fer-ho, tenint en compte que va votar afirmativament
el POEC i que considera que tot forma part del mateix paquet, i, per tant, votarà
afirmativament els dos dictàmens.
El senyor Camprubí i Duocastella demana al secretari que es rectifiqui en
aquest mateix moment l’import en euros que consta en l’informe sobre el
projecte d’aparcament a la plaça de la Reforma i Jutjats, en el sentit que on diu
4,64 digui 7,64, que s’ajusta més a la realitat, ja que és de 1.100.000.000 de
pessetes, aproximadament.
Quant a la futurologia, a la que ha fet referència el senyor de Puig, sobre si es
compleixen o no els terminis, manifesta que l’únic que se sotmet a la
consideració del Ple en aquest moment és l’explicació sobre la situació actual
en què es troba i, per tant, no es modifica el document aprovat al Ple passat.
Afegeix que sempre s’havia dit que al llarg d’aquest any se sotmetrien a
concurs els dos aparcaments.
L’alcalde disposa la votació separada dels dos dictàmens, a petició del senyor
Javaloyes.
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 3.1.7,
s’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU) i 3
abstencions (2 GMPP i 1 corresponent al senyor Sala i Rovira, per absència de
la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 3.1.8,
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció del senyor
Sala i Rovira, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb

71

el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.9

AUTORITZACIÓ DE LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A
LA REALITZACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL PREVISTES
AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE EL BISBAT DE
VIC, L’AJUNTAMENT DE MANRESA I ALTRES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES, EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE D’OBRES DE
RESTAURACIÓ DE LA BASÍLICA DE LA SEU.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 30 de setembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el
Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa tenen voluntat de signar un Conveni
de col·laboració per al finançament del projecte d’obres de restauració de
l’església col·legiata basílica de Santa Maria de l’Alba, més coneguda com la
Seu, amb un pressupost total de 1.454.449,26 EUROS (242.000.000 PTA).
Atès que, d’acord amb el pla financer de la minuta del conveni, l’Ajuntament de
Manresa es compromet a fer una aportació total de 300.506,06 EUROS
(50.000.000 PTA), distribuïda entre els exercicis 2002 al 2004.
Atès que existeix al pressupost refós de l’exercici una consignació total de
204.345,02 EUR (partides 453.1.781/01 i 453.1.781), per atendre l’anualitat
corresponent a l’exercici 2002.
Atès que, en data 16 de setembre, el Ple de la Corporació va aprovar la minuta
del conveni de col·laboració esmentat, al mateix temps que va condicionar
l’executivitat de les aportacions de l’Ajuntament de Manresa previstes al pacte
segon de la minuta del conveni a la prèvia aprovació i autorització de la
modalitat de despesa plurianual.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a
l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per la realització de les
transferències de capital previstes al Conveni de col·laboració a subscriure
entre el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Manresa i altres Administracions
Públiques, per un import total de 300.506,06 EUROS (50.000.000 PTA),
d’acord amb la següent distribució plurianual:
Exercici 2002 .............................................................
Exercici 2003 .............................................................
Exercici 2004 .............................................................

204.344,12 EUROS
48.080,97 EUROS
48.080,97 EUROS “
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El senyor Fontdevila i Subirana diu que gairebé pot semblar un vici que cada
mes en la sessió plenària s’acabi parlant de la Basílica de la Seu i, més, en
termes quasi de burla, ja que, de fet, avui està a punt d’aprovar-se una despesa
plurianual per un conveni que es va aprovar el mes passat, però que en realitat
ja se sap que no existirà, donat que hi ha hagut una modificació jurídica
important des de Madrid, que impedeix que es pugui avançar en aquest camí.
Continuant parlant de camins, tenint en compte que la finalitat que es
persegueix és bona, creu que s’hauria de votar afirmativament aquest acord,
amb el convenciment que es podrà aprofitar aquesta modalitat de despesa
plurianual per poder subscriure, si no aquest conveni a cinc bandes, que
s’havia previst amb d’altres Administracions, aquells que aniran signant en
paral.lel cada una de les quatre Administracions, respecte el Bisbat de Vic.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen de proposta de
despesa plurianual, donat que l’objectiu que es pretén aconseguir continua
essent exactament el mateix, malgrat que s’apliqui una fórmula diferent.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

3.2.1

AUTORITZACIÓ ALS SENYORS XAVIER RODRÍGUEZ TIERNO I JOSEP
TORRAS TORRA PER A COMPATIBILITZAR L’ACTIVITAT PÚBLICA
PRINCIPAL COM A FUNCIONARIS D’AQUEST AJUNTAMENT AMB LA
SEVA ACTIVITAT PRIVADA PROFESSIONAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
10 d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud d’autorització de compatibilitat presentada per personal al
servei d’aquest Ajuntament.
Vista la normativa aplicable al règim d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques, continguda essencialment en la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat; article 145 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986: articles 321 a 344 del Decret 214/1990 de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Corporacions
Locals; Reial Decret 598/85, en la mesura que sigui aplicable al personal al
servei de les entitats locals.
Considerant que és competència del Ple Corporatiu el reconeixement de
comptabilitats o declaració d’incompatibilitats, d’acord amb l’article 22 de la Llei
21/1987 i amb els articles 54.1.s) i 373 del Decret 214/1990.
Per tot això, el tinent d’alcalde, Regidor Delegat d’Administració proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- AUTORITZAR al senyor XAVIER RODRIGUEZ TIERNO, per
compatibilitzar l’activitat pública principal com a funcionari d’aquest Ajuntament,
Tècnic Especialista, amb l’activitat privada com a Director Tècnic de la
Federació Catalana de Bàsquet, amb una jornada a temps parcial.
De conformitat amb els articles 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret 214/1990,
el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i
horari en aquest Ajuntament.
Segon.- AUTORITZAR al senyor JOSEP TORRAS TORRA, per compatibilitzar
l’activitat pública principal com a funcionari d’aquest Ajuntament, Arquitecte
Superior, amb l’activitat privada de membre de l’equip del Col·legi d’Arquitecte
de Catalunya al que ha estat adjudicada la realització d’una auditoria dels
serveis d’urbanisme de l’Ajuntament de Sitges.
De conformitat amb els articles 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret 214/1990,
el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i
horari en aquest Ajuntament.”
El senyor Irujo i Fatuarte explica el dictamen dient que es tracta d’autoritzar la
sol.licitud de compatibilitat presentada per dos funcionaris d’aquest Ajuntament
i, a la vista de la normativa aplicable al règim de compatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, en el cas del senyor Xavier Rodríguez
Tierno, afirma que compleix perfectament aquesta normativa, perquè
precisament desenvoluparà a temps parcial les dues activitats: la de tècnic
especialista en esports d’aquest Ajuntament i la corresponent al càrrec de
director tècnic que li ha ofert la Federació Catalana de Bàsquet.
Quant al senyor Josep Torras Torra, que actualment és cap de servei dels
Serveis d’Urbanisme, es tracta d’atorgar-li aquesta compatibilitat en el sentit
que l’Ajuntament de Sitges va demanar al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya la
realització d’una Auditoria dels serveis d’urbanisme.
Continua dient que el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya va incloure dins d'una
comissió, que és àmplia, el senyor Josep Torras per a la realització de
l’esmentada Auditoria, que tindrà una durada determinada i que és un acte molt
puntual.
Demana el vot afirmatiu al dictamen, donat que en aquest cas també es
compleixen els requisits establerts per l’actual legislació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

74

4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
4.1.1

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL CARRER COLLBAIX,
PROMOGUT PER LA SOCIETAT CATALÀ MOZART, SL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 3
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per Decret d'Alcaldia de 5 de juny de 2002 es va dictar la resolució
següent:
1r. APROVAR INICIALMENT L’ESTUDI DE DETALL CARRER COLLBAIX,
promogut i tramès per la societat mercantil CATALÀ MOZART SL, de
conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació a l’article 64, tots dos
del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’Estudi de Detall inicialment
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar des del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article
64.1, lletres a) i b), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i publicar
també l’anunci d’aquest acord en un dels diaris de major circulació de la
província, notificant-se a més, personalment, als propietaris i d’altres
interessats directament afectats per l’àmbit de l’Estudi de Detall, d’acord amb
l’article 140.3 del Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat per Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny.
3r. CONDICIONAR l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall en tràmit a què,
per part del promotor, sigui incorporada en la documentació la prescripció
assenyalada pels serveis tècnics municipals en l’informe de 3 de juny de
2002.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa i de
control de Serveis del Territori, a l’efecte del seu coneixement, en la propera
sessió que tingui lloc.
Vist que l’acord d’aprovació inicial ha estat de manifest públic durant un termini
de vint dies, prèvia publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 148, del dia 21 de juny de 2002, així com en el diari El
Periódico, de 21 de juny de 2002, i que durant aquest termini no s’ha presentat
cap al·legació.
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Atès que en data 17 de setembre de 2002, la societat mercantil CATALÀ
MOZART SL ha presentat nova documentació de l’Estudi de detall, en
compliment d’allò previst en el punt tercer del Decret d’aprovació inicial.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, en el qual es fa constar que
la documentació aportada pel promotor incorpora correctament la prescripció
fixada en l’aprovació inicial del document.
Vist que els estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els
articles 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió
expressa de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme.
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat
l’aprovació inicial”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL CARRER
COLLBAIX, promogut per la societat CATALÀ MOZART SL, de conformitat
amb allò que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat,
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de
la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del
que disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament
urbanístic de Catalunya.”
4.1.2

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL D’ALINEACIONS I
RASANTS PASSATGE PUIG, PROMOGUT PER LA SOCIETAT CIA
AMPURDANESA DE CONSTRUCCIONES, SA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 8
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
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“Vist que per Decret d'Alcaldia de 25 d’octubre de 2001, fou aprovat inicialment
l’ESTUDI DE DETALL D’ALINEACIONS I RASANTS PASSATGE PUIG,
promogut per la societat CIA AMPURDANESA DE CONSTRUCCIONES SA,
condicionant l’aprovació definitiva del document a què per part del promotor hi
fossin incorporades diverses prescripcions de caràcter tècnic.
Vist que per part del promotor, en data 4 d’abril de 2002 fou presentat un text
refós de l’Estudi de detall, el qual, segons informe dels serveis tècnics
municipals, contenia errors estructurals i d’interpretació i no incorporava les
prescripcions fixades en l’aprovació inicial del document.
Vist que, com a conseqüència de l’anterior, en data 14 de juny de 2002
l’Alcalde de Manresa dictà un nou Decret, suspenent la tramitació de l’Estudi de
detall fins que no fos aportat un nou document que corregís els aspectes
següents:
-

Definir correctament les rasants de calçada i de vorera, grafiant, en perfil, la
continuïtat de les rasants fins al carrer Sardana i fins al passatge Puig.
Corregir les compensacions de sostre, atenent-se als punts d’aplicació de
l’alçada reguladora que es dedueixin de les rasants correctes.
Indicar amb més claredat al plànol Volumetria i compensació de la
superfície edificable el volum i alçades màximes edificables.
Refer l’article segon de la normativa, fent-lo més precís i posant-lo en
relació directa i inequívoca amb el plànol 8.

Atès que en data 8 d’octubre, el promotor de l’Estudi de detall ha presentat la
nova documentació requerida, a l’efecte de prosseguir amb la tramitació de
l’expedient.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals d’Urbanisme, en el qual es
fa constar que la nova documentació incorpora correctament les prescripcions
imposades i que, en conseqüència, es pot procedir a l’aprovació definitiva de
l’Estudi de detall.
Vist que els estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els
articles 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió
expressa de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme.
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat
l’aprovació inicial”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
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ACORDS
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL D’ALINEACIONS I
RASANTS PASSATGE PUIG, promogut per la societat CIA AMPURDANESA
DE CONSTRUCIONES SA, de conformitat amb allò que disposa l'article 66, en
relació a l'article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat,
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment
del que disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament
urbanístic de Catalunya.”
El senyor García i Comas presenta els dos estudis de detall, dient que tenen
una similitud formal. Concreta que un d’ells està situat entre el carrer de
Collbaix i el carrer de Florida i que defineix l’entorn del futur edifici, entenent
l’entorn com el perímetre o l’alçada i coberta. Diu que aquest estudi també
redueix sensiblement l’alçada, anul.la els voladissos que donen a l’interior del
carrer de Florida i fa comprometre al promotor, ja que es tracta de l’entorn dels
Ametllers, on es va aconseguir fer comprometre al promotor a urbanitzar el
passatge. Explica, respecte a aquest compromís, que, si no s’hagués produït,
les despeses d’aquesta urbanització s’haurien repartit en parts iguals entre el
promotor i un conjunt de veïns.
Diu, doncs, que s’ha aconseguit que el promotor costegi el total de l’obra.
Continua explicant el segon estudi de detall, respecte el qual diu que està situat
entre la prolongació de l’actual passatge Puig i els fons edificables del carrer de
l’Era de l’Huguet.
Diu que es planteja separar l’edifici de les façanes interiors de l’Era de l’Huguet
i que amb aquest estudi de detall es col·loca bé l’edifici en el carrer, de manera
que hi hagi la mínima alçada possible i que la seva construcció no causi
molèsties en les parts de les façanes interiors del carrer de l’Era de l’Huguet.
Fa notar que es tracta d’una aprovació definitiva i que, per tant, s’ha fet
prèviament una aprovació inicial dels dos estudis de detall i informa que no
s’han presentat al.legacions al respecte. Així mateix, informa que els dos
provenen de la iniciativa privada.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu als dos dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.1 i 4.1.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció dels senyors Irujo i Fatuarte i Vives i Portell i de la senyora Rius i
Díaz, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
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disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen
en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.3

ADJUDICACIÓ A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL PROMOCIONES
INSAN 96, SL, DE LA SUBHASTA PÚBLICA CONVOCADA PER A
L’ALIENACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER MESTRES ALBAGÉS,
NÚM. 8.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 8
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de juny de 2002, fou
acordada la venda, per pública subhasta, de la finca de titularitat municipal
situada al carrer MESTRE ALBAGÉS, NÚM. 8 de Manresa, amb una superfície
de 366 m2, i aprovat el plec de clàusules econòmico-administratives en el qual
es fixava com a tipus de licitació el preu de 241.551,28 euros, IVA inclòs.
Atès que l’anunci de la subhasta fou publicat en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de data 23 d’agost de 2002 i en el Butlletí Oficial de la Província
de data 3 de setembre de 2002.
Vist que durant el termini hàbil per a la presentació de proposicions, que
finalitzà el dia 30 de setembre de 2002, foren presentades les proposicions
següents:
PROPOSICIONS
PRESENTADES
Núm.
Hora
Data

NOM DE QUI HO PRESENTA

Sr. Raul Osorio Gómez
En nom propi.

ADREÇA

C. Passatge Padró, 13
08240-Manresa

IDENTIFICACIÓ DE
LES PLIQUES
Dos sobres blancs
amb els títols indicats
en el plec de
clàusules

1

12h 45m

23.09.2002

2

12h 45m

26.09.2002

Sr. Vicente Jurado Rubio
En nom propi

C. Sant Magí, núm. 25,
ent.
08240-Manresa

3

13h 00m

27.09.2002

Sr. David Verdaguer Garriga
En representació de la societat
ESPARGARÓ SA

C. Sant Josep, 60
08540-Centelles

4

12h 05m

30.09.2002

Sr. José Sández Núñez
C. Carrasco i Formiguera,
En representació de
núm. 29, 3r. 2a.
PROMOCIONES INSAN 96, SL 08240-Manresa

Dos sobres blancs
amb els títols indicats
en el plec de
clàusules

5

13h 10m

30.09.2002

Sr. Carlos Reyes Onetti
En representació de
PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES REYES
ONETTI SL

Dos sobres blancs
amb els títols indicats
en el plec de
clàusules

C. Enric Morera, 23, 4t.
1a.
08240-Manresa

Dos sobres blancs
amb els títols indicats
en el plec de
clàusules
Dos sobres blancs de
diferent mida amb els
títols indicats en el
plec de clàusules.

Vist que en data 1 d’octubre de 2002 fou constituïda la Mesa de Contractació,
la qual procedí a examinar les proposicions presentades, que foren les
següents:
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-

RAUL OSORIO GÓMEZ:
VICENTE JURADO RUBIO:
ESPARGARÓ SA:
PROMOCIONES INSAN 96 SL:
PROM. Y CONST. REYES ONETTI SA:

252.426,27 € (IVA inclòs)
250.983,40 € (IVA inclòs)
301.751,00 € (IVA inclòs)
346.844,09 € (IVA inclòs)
242.000,00 € (IVA inclòs)

Vist que, com a conseqüència de l’anterior, la Mesa de Contractació formulà la
proposta d’adjudicació de la subhasta a favor de la societat PROMOCIONES
INSAN 96 SL, per l’import ofert de 346.844,09 euros, IVA inclòs.
Atès que la clàusula novena del plec de clàusules econòmico-administratives
de la subhasta estableix que la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa
s’elevarà al primer Ple Corporatiu que haurà de tenir lloc en el termini màxim de
vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’obertura de les
proposicions econòmiques, el qual procedirà a l’adjudicació de la licitació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. ADJUDICAR
A
FAVOR
DE
LA
SOCIETAT
MERCANTIL
“PROMOCIONES INSAN 96 SL”, domiciliada al carrer Carrasco i Formiguera,
núm. 29, entresol, de Manresa, CIF B-61105102, la subhasta pública
convocada per aquest Ajuntament per procedir a l’alienació de la finca situada
al carrer Mestre Albagés, núm. 8 de Manresa, per un import de TRES-CENTS
QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU
CÈNTIMS
(346.844,09 €), IVA inclòs, d’acord amb el plec de clàusules
aprovat pel Ple de la Corporació de data 17 de juny de 2002 i la convocatòria
efectuada pel mateix Ple i anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de data 23 d’agost de 2002 i en el Butlletí Oficial de la Província de
data 3 de setembre de 2002.
2n. REQUERIR a l’adjudicatària de la subhasta, la societat mercantil
PROMOCIONES INSAN 96 SL, per tal que, de conformitat al que disposa la
clàusula quarta del plec de clàusules econòmico-administratives, i dins d’un
termini de quinze dies hàbils comptat a partir de l’endemà del dia en què rebi la
notificació d’aquest acord, constitueixi la fiança definitiva per un import total de
TRETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS (13.873,76 €), 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.
El document haurà de desglossar el preu d’adjudicació amb IVA i sense IVA. La
fiança del 4% correspondrà al preu amb IVA.
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3r. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada en data 30 de
setembre de 2002, per un import de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (4.831,03 €), equivalent al 2% del preu de
licitació, a la societat mercantil PROMOCIONES INSAN 96 SL, domiciliada al
carrer Carrasco i Formiguera, núm. 29, entresol, de Manresa, CIF B-61105102,
prèvia la constitució de la fiança definitiva.
4t. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada en data 23 de
setembre de 2002, per un import de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (4.831,03 €), equivalent al 2% del preu de
licitació, al senyor RAUL OSORIO GÓMEZ, domiciliat al passatge Padró, núm.
13, de Manresa, NIF 39.343.636 C.
5è. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada en data 26 de
setembre de 2002, per un import de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (4.831,03 €), equivalent al 2% del preu de
licitació, al senyor VICENTE JURADO RUBIO, domiciliat al carrer Sant Magí,
núm. 25, entresol, de Manresa, NIF 04.496.481 G.
6è. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada en data 27 de
setembre de 2002, per un import de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (4.831,03 €), equivalent al 2% del preu de
licitació, a la societat mercantil ESPARGARÓ SA, domiciliada al carrer Sant
Josep, núm. 60, de Centelles (08540), CIF A-61460135.
7è. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada en data 30 de
setembre de 2002, per un import de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (4.831,03 €), equivalent al 2% del preu de
licitació, a la societat mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
REYES ONETTI SL, domiciliada al carrer Pere Vilella, núm. 18-20, de Manresa,
CIF B 60229141.
8è. PUBLICAR l’adjudicació de la subhasta en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
allò que disposa l’article 285 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
9è. 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 el bé adjudicat
en aquesta subhasta.
10è. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent
escriptura pública, així com de tota aquella documentació que resulti
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor García i Comas recorda als membres presents que el dictamen
prové de la subhasta d’un edifici del carrer del Mestre Albagés, on hi havia
ubicat l’antic parvulari del Col.legi Sant Ignasi.
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Informa que en la subhasta es van presentar cinc propostes, de les quals la
més favorable als interessos municipals, com es pot comprovar en la relació
que figura adjunta al dictamen, és la corresponent a la societat mercantil
Promociones INSAN 96, S.L. de 346.844,09 euros.
Demana, per tant, el vot afirmatiu a la proposta d’acord relativa a adjudicar
aquest bé a la societat esmentada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, amb l’abstenció dels senyors Irujo i Fatuarte, Fontdevila i Subirana,
Perramon i Carrió i Vives i Portell, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.1.4

ALIENACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA,
D’UNA FINCA SITUADA DINS L’ÀMBIT DEL POLÍGON 1 DEL PLA
PARCIAL LA PARADA I APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ECONÒMICOADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR-LA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 8
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa és propietari d’una finca situada dins l’àmbit
del Polígon 1 del Pla parcial La Parada, d’aquesta ciutat, amb una superfície de
1.016 m2 quadrats de sòl, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de
Manresa, al Tom 2.424, Llibre 1.053, Foli 9, núm. de finca 49.653, amb la
descripció registral següent:
URBANA: Parcel·la assenyalada amb el número 39 A al plànol d’adjudicació
de parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació del sector de La
Parada, polígon 1, del terme municipal de Manresa, de figura irregular, i de
1.016 m2 de superfície. Afronta: al Nord, part amb parcel·la número 26 que
s’adjudica en aquest projecte al senyor Mariano Alberti Casas, part amb
parcel·la número 28, que s’adjudica en aquest projecte a l’Institut Català del
Sòl; a l’Est, part amb la parcel·la número 33, que s’adjudica en aquest
projecte a les senyores Àngela Ambrós Serra i Josefa Capdevila Ambrós,
part amb la parcel·la número 39 B que s’adjudica en aquest projecte a
l’Institut Català del Sòl/Ajuntament de Manresa; al Sud, amb vialitat del
polígon; a l’Oest amb parcel·la número 27, que s’adjudica en aquest projecte
a l’Ajuntament de Manresa.”
Títol: pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut de l’adjudicació resultant
del projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del Pla parcial La Parada, aprovat
definitivament en data 24 d’agost de 2001.
Càrregues: És afecta al pagament del compte de liquidació definitiva del
Projecte de reparcel·lació, i provisionalment al pagament de 45.870,30
euros, en concepte de liquidació provisional més 7.275,58 euros, en
concepte d’IVA provisional al tipus del 16%.
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Atès que aquesta finca ha estat donada l’alta en l’Inventari General Consolidat
de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació
jurídica de bé patrimonial (núm. de relació 331.113).
Atès que els serveis tècnics municipals han emès una valoració de l’esmentada
finca, essent el seu valor total de DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL DOSCENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (273.218,69 €), IVA
no inclòs.
Atès que interessa a l’Ajuntament de Manresa procedir a la venda d’aquest bé
patrimonial, pel valor fixat pels serveis tècnics municipals, a l’efecte d’obtenir
recursos amb destí a la partida de compra de sòl.
Vist que en data 7 d’octubre de 2002, per Decret d’Alcaldia fou instruït el
preceptiu expedient d’alienació d’aquest bé patrimonial.
Vistos els articles 40, 41 i 42 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Vistos els article 73 i següents del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, la
finca de titularitat municipal que ha quedat descrita més amunt, situada dins
l’àmbit del Polígon 1 del Pla parcial La Parada de Manresa, de 1.016 m2 de
superfície, i que figura inscrita en l’Inventari General Consolidat de béns, drets i
obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació jurídica de bé
patrimonial (núm. de relació 331.113).
2n. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES
que han de regir aquesta subhasta, i sotmetre’l a informació pública pel termini
de quinze dies i, de forma simultània, convocar subhasta pública en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb allò que disposa l’article 78 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.”
El senyor García i Comas pren novament la paraula i explica que aquest
dictamen fa referència a iniciar una subhasta del bé patrimonial que
l’Ajuntament té en el polígon de La Parada, en concret, de les parcel·les
previstes per a habitatges unifamiliars.
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Diu que la superfície dels solars és de 1.016 metres quadrats i que en ells es
poden construir diferents parcel·les unifamiliars.
Informa que el valor de sortida de la subhasta és de 273.218,69 euros i que
aquest bé porta afectades les despeses d’urbanització obligatòries per al Pla de
La Parada.
Comenta que amb aquesta subhasta s’obté una altra edificació per alienar
aquestes parcel·les per poder edificar quan es puguin anar resolent aquestes
edificacions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, amb l’abstenció dels senyors Irujo i Fatuarte, Fontdevila i Subirana,
Perramon i Carrió i Vives i Portell, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.1.5

APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL SENYOR ENRIC BRUNET I BONET
DIRIGIT A LA PERMUTA DE DUES FINQUES SITUADES AL CARRER
BISBE PERELLÓ NÚM. 24 I 26 PER UNA ALTRA SITUADA DINS DEL
MATEIX ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ BISBE PERELLÓ, SANT
BLAI, SANT LLÀTZER I SANT MAGÍ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 8
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que L’AJUNTAMENT DE MANRESA, és propietari d’una finca situada al
carrer Bisbe Perelló, número 24, de Manresa, les característiques de la qual
són les següents:
“URBANA.- Finca de forma rectangular, amb 151 m2 de superfície de sòl,
amb 10,5 metres de façana per 14 metres de fondària, amb façana al carrer
Bisbe Perelló i al pas d’accés a la zona verda del pati interior d’illa. Consta
dels següents límits: al Nord amb la zona verda pública del pati interior de
l’illa; al Sud amb el carrer Bisbe Perelló; a l’Est amb el pas d’accés a la zona
verda pública del pati interior d’illa des del carrer Bisbe Perelló; i a l’Oest,
amb la finca de la Sèquia de Manresa a la que s’agrega.”
Inscripció Registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Manresa, en el tom, Llibre, Foli i núm. de finca.
Títol: Pertany per adjudicació a l’Ajuntament de Manresa, en ple domini, pel
projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de l’illa formada pels carrers
Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant Magí i Sant Llàtzer de Manresa.
Atès, així mateix, que l’Ajuntament de Manresa és titular d’una altra finca
situada al carrer Bisbe Perelló, número 26, de Manresa, les característiques de
la qual són les següents:

84

“URBANA: Parcel·la de forma rectangular de 46 m2 de superfície, amb 3’30
metres de façana al carrer Bisbe Perelló per 14 metres de fondària. Llinda: al
Nord, amb la zona verda del pati interior de l’illa; al Sud, amb el carrer Bisbe
Perelló; a l’Est, amb la finca adjudicada a l’Ajuntament a la qual s’agrega; i a
l’Oest, amb la finca adjudicada al senyor Joan Puigpiqué i Roca.”
Inscripció Registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Manresa, en el tom, Llibre, Foli i núm. de finca.
Títol: Pertany per adjudicació a l’Ajuntament de Manresa, en ple domini, pel
projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de l’illa formada pels carrers
Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant Magí i Sant Llàtzer de Manresa.
Atès que aquestes dues finques figuren agrupades com una de sola en
l'Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions d’aquesta corporació,
amb el núm. de relació 331.38, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial i
amb la descripció següent:
URBANA. Parcel·la rectangular de 10,5 metres de façana per 14 metres de
fondària, amb façana al carrer Bisbe Perelló i al pas d’accés a la zona verda
del pati interior d’illa, a la qual s’ha agregat una parcel·la de forma
rectangular de 3,30 metres de façana al carrer Bisbe Perelló, per 14 metres
de fondària, resultant una superfície total de 197 m2. Límits: Al nord, amb
zona verda pública del pati interior d’illa des del carrer Bisbe Perelló; al sud,
amb el carrer Bisbe Perelló; a l’Oest, amb finca adjudicada al senyor Joan
Puigpiqué Roca.
Títol: Pertany a l’Ajuntament de Manresa per agrupació de les finques 2b i 7
resultants de l’adjudicació, com a compensació per les finques aportades,
del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de l’illa formada pels
carrers Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant Magí i Sant Llàtzer de Manresa (UA
21).
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota
mena.
Càrregues: És afecta al pagament de les obres d’urbanització de l’interior
d’illa de la UA 21, d’acord amb el percentatge de participació del 4,89%, per
un total de 8.229,06 euros.
Inscripció registral: És inscrita en el registre de la propietat núm. 1 de
Manresa, a favor de l’Ajuntament, formant dues finques registrals diferents,
que responen a les dades següents:
- Finca 2b: Tom 2.348, Llibre 977, Foli 158, núm. de finca 46.946.
- Finca 7: Tom 2.348, Llibre 977, Foli 179, núm. de finca 46.974.
Qualificació urbanística: Sòl Urbà. Residencial. Eixample. Clau 1.3.
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Atès que els serveis tècnics municipals d’Urbanisme han valorat aquesta finca en
un preu total de SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (76.649,82 €).
Atès que, d’altra banda, el senyor Enric Brunet i Bonet és propietari titular d’una
finca situada dins del mateix àmbit de la Unitat d’Actuació Bisbe Perelló, Sant
Blai, Sant Llàtzer i Sant Magí, que respon a la descripció següent:
“URBANA: Parcel·la de forma trapezoïdal irregular, amb façana de 10,50
metres al carrer Sant Llàtzer i 14 metres de fondària, que, amb una
superfície de 119 m2 limita, al Nord, amb el carrer Sant Llàtzer, al sud amb
superfície de sòl cedida en execució del projecte de reparcel·lació a favor de
l’Ajuntament com a espai públic de parcs i jardins; a l’est, amb pas d’accés
des del carrer Sant Llàtzer a la superfície de sòl cedida en execució del
projecte de reparcel·lació a favor de l’Ajuntament com a espai públic de
parcs i jardins; i a l’oest, amb finca adjudicada en el projecte de
reparcel·lació al senyor Vicenç Gil Espinosa.”
Inscripció registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa,
en el Tom 2.348, Llibre 977, Foli 182 i núm. de finca 46.980.
Títol: Pertany per adjudicació al senyor Enric Brunet i Bonet, en ple domini,
pel projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de l’illa formada pels
carrers Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant Magí i Sant Llàtzer de Manresa, essent
la finca 8c del projecte.
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota
mena.
Càrregues: És afecta al pagament de les obres d’urbanització de l’interior
d’illa de la UA 21, d’acord amb el percentatge de participació del 3,00%, per
un total de 5.048,50 euros.
Atès que els serveis tècnics municipals d’Urbanisme han valorat aquesta finca en
un preu total de CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (57.888,22 €).
Atès que interessa a l’Ajuntament de Manresa l’adquisició de la finca propietat
del senyor Enric Brunet i Bonet, per destinar-la a finalitats d’interès general.
Atès que, d’altra banda, interessa al senyor Enric Brunet i Bonet, l’adquisició de
la finca propietat de l’Ajuntament de Manresa, per destinar-la als usos
permesos pel planejament vigent.
Atès que ha estat acordada la possibilitat de permutar els béns descrits
anteriorment, entre l’Ajuntament de Manresa i del senyor Enric Brunet i Bonet, i
que a aquest efecte ha estat redactada la minuta de conveni de permuta que és
objecte del present dictamen.
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Atès que per part dels serveis tècnics municipals han estat emeses les
valoracions pericials de tots els béns objecte de permuta, en compliment d’allò
que disposa l’article 40.1.b) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme
Vist el contingut de l’article 41.1 del mateix Reglament, que diu: “L’alienació, el
gravamen o la cessió de bens han de ser aprovats pel Ple de la Corporació”
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR la minuta de conveni, a subscriure entre l’Ajuntament de
Manresa i del senyor Enric Brunet i Bonet, dirigit a la PERMUTA dels béns que
han quedat descrits en la part expositiva d’aquest dictamen, de conformitat amb
allò que disposa l’article 41.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
2n. FACULTAR el senyor Alcalde per a la signatura de tots aquells documents
públics o administratius que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquesta
permuta al Registre de la Propietat. “
ANNEX
MANIFESTACIONS
Primera.L’AJUNTAMENT DE MANRESA, és propietari de dues finques situades al carrer Bisbe
Perelló, número 24 i 26, respectivament, de Manresa, les característiques de les quals són les següents:
Finca número 1
URBANA.- Finca de forma rectangular, amb 151 m2 de superfície de sòl, amb 10,5 metres de
façana per 14 metres de fondària, amb façana al carrer Bisbe Perelló i al pas d’accés a la zona
verda del pati interior d’illa. Consta dels següents límits: al Nord amb la zona verda pública del pati
interior de l’illa; al Sud amb el carrer Bisbe Perelló; a l’Est amb el pas d’accés a la zona verda
pública del pati interior d’illa des del carrer Bisbe Perelló; i a l’Oest, amb la finca de la Sèquia de
Manresa a la que s’agrega.
Inscripció Registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, en el tom, Llibre,
Foli i núm. de finca.
Títol: Pertany per adjudicació a l’Ajuntament de Manresa, en ple domini, pel projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de l’illa formada pels carrers Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant
Magí i Sant Llàtzer de Manresa.
Finca número 2
“URBANA: Parcel·la de forma rectangular de 46 m2 de superfície, amb 3’30 metres de façana al
carrer Bisbe Perelló per 14 metres de fondària. Llinda: al Nord, amb la zona verda del pati interior
de l’illa; al Sud, amb el carrer Bisbe Perelló; a l’Est, amb la finca adjudicada a l’Ajuntament a la qual
s’agrega; i a l’Oest, amb la finca adjudicada al senyor Joan Puigpiqué i Roca.
Inscripció Registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, en el tom, Llibre,
Foli i núm. de finca.
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Títol: Pertany per adjudicació a l’Ajuntament de Manresa, en ple domini, pel projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de l’illa formada pels carrers Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant
Magí i Sant Llàtzer de Manresa.
Segona.Les dues finques descrites en l’antecedent primer són inscrites en el Registre General
Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, agrupades sota una sol finca, amb
el número d’inventari 331.38, i amb la descripció següent:
URBANA. Parcel·la rectangular de 10,5 metres de façana per 14 metres de fondària, amb façana
al carrer Bisbe Perelló i al pas d’accés a la zona verda del pati interior d’illa, a la qual s’ha agregat
una parcel·la de forma rectangular de 3,30 metres de façana al carrer Bisbe Perelló, per 14
metres de fondària, resultant una superfície total de 197 m2. Límits: Al nord, amb zona verda
pública del pati interior d’illa des del carrer Bisbe Perelló; al sud, amb el carrer Bisbe Perelló; a
l’Oest, amb finca adjudicada al senyor Joan Puigpiqué Roca.
Títol: Pertany a l’Ajuntament de Manresa per agrupació de les finques 2b i 7 resultants de
l’adjudicació, com a compensació per les finques aportades, del Projecte de reparcel·lació de la
Unitat d’Actuació de l’illa formada pels carrers Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant Magí i Sant Llàtzer
de Manresa (UA 21).
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena.
Càrregues: És afecta al pagament de les obres d’urbanització de l’interior d’illa de la UA 21,
d’acord amb el percentatge de participació del 4,89%, per un total de 8.229,06 euros.
Inscripció registral: És inscrita en el registre de la propietat núm. 1 de Manresa, a favor de
l’Ajuntament, formant dues finques registrals diferents, que responen a les dades següents:
-

Finca 2b: Tom 2.348, Llibre 977, Foli 158, núm. de finca 46.946.
Finca 7: Tom 2.348, Llibre 977, Foli 179, núm. de finca 46.974.

Qualificació urbanística: Sòl Urbà. Residencial. Eixample. Clau 1.3.
Tercera.Els serveis tècnics municipals d’Urbanisme han valorat aquesta finca en un preu total de
SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (76.649,82 €).
Quarta.El senyor ENRIC BRUNET i BONET és propietari titular d’una finca situada dins l’àmbit de
la Unitat d’Actuació Bisbe Perelló, Sant Blai, Sant Llàtzer i Sant Magí, que respon a la descripció següent:
“URBANA: Parcel·la de forma trapezoïdal irregular, amb façana de 10,50 metres al carrer Sant
Llàtzer i 14 metres de fondària, que, amb una superfície de 119 m2 limita, al Nord, amb el carrer
Sant Llàtzer, al sud amb superfície de sòl cedida en execució del projecte de reparcel·lació a
favor de l’Ajuntament com a espai públic de parcs i jardins; a l’est, amb pas d’accés des del
carrer Sant Llàtzer a la superfície de sòl cedida en execució del projecte de reparcel·lació a favor
de l’Ajuntament com a espai públic de parcs i jardins; i a l’oest, amb finca adjudicada en el
projecte de reparcel·lació al senyor Vicenç Gil Espinosa.”
Inscripció registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, en el Tom 2.348,
Llibre 977, Foli 182 i núm. de finca 46.980.
Títol: Pertany per adjudicació al senyor Enric Brunet i Bonet, en ple domini, pel projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de l’illa formada pels carrers Sant Blai, Bisbe Perelló, Sant
Magí i Sant Llàtzer de Manresa, essent la finca 8c del projecte.
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena.
Càrregues: És afecta al pagament de les obres d’urbanització de l’interior d’illa de la UA 21,
d’acord amb el percentatge de participació del 3,00%, per un total de 5.048,50 euros.
Qualificació urbanística: Sòl Urbà. Residencial. Eixample. Clau 1.3.
Cinquena.- Els serveis tècnics municipals d’Urbanisme han valorat aquesta finca en un preu total de
CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (57.888,22 €).
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Sisena.Interessat a l’AJUNTAMENT DE MANRESA l’adquisició de la finca del senyor ENRIC
BRUNET i BONET, descrita en la manifestació quarta, per destinar-la als usos permesos pel planejament
vigent.
Setena.Interessa al senyor ENRIC BRUNET i BONET l’adquisició de la finca propietat de
l’AJUNTAMENT DE MANRESA, descrita en la manifestació segona, als efectes de destinar-la als usos
permesos pel planejament vigent.
Ambdues parts, tenint i reconeixent-se capacitat legal per aquest atorgament, convenen la present
permuta, amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- L’AJUNTAMENT DE MANRESA permuta, a favor del senyor ENRIC BRUNET i BONET, qui
accepta, la finca que es descriu en la manifestació segona d’aquest document, i que ha estat valorada
pels serveis tècnics municipals en un total de SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (76.649,82 €).
Es fa constar expressament que l’acceptació de la finca és amb la càrrega urbanística inclosa, atès que el
valor d’aquesta càrrega ja ha estat descomptada en la valoració de la finca.
Segona.- El senyor ENRIC BRUNET i BONET permuta, a favor de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, qui
accepta, la finca de la seva propietat que es descriu en la manifestació quarta d’aquest document, i que
ha estat valorada pels serveis tècnics municipals en un total de CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (57.888,22 €).
Tercera.- Donada la diferència de valors existents entre els béns que són objecte de permuta, el senyor
ENRIC BRUNET i BONET, s’obliga a pagar a l’AJUNTAMENT DE MANRESA la quantia resultant
d’aquesta diferència, que és d’un total de DIVUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS (18.761,6 €).
L’esmentat pagament serà fet efectiu en el moment d’elevació a document públic de la present permuta,
l’import del qual serà destinat per l’Ajuntament de Manresa a finançar la partida de compra de sòl.
Quarta.- Serà a càrrec de cadascuna de les parts actuants en aquesta permuta la liquidació dels impostos
legalment exigibles per la transmissió dels béns que respectivament adquireixi.
Cinquena.- Les despeses derivades dels actes d’atorgament d’escriptura pública i d’inscripció en el
Registre de la Propietat de la present permuta, seran assumits al 50% per ambdues parts.
Sisena.- El present conveni obliga des del moment de la seva signatura a ambdues parts. La seva
formalització en escriptura pública tindrà lloc en el termini màxim de dos mesos (2 mesos), a partir de la
data que figura en l’encapçalament.

El senyor García i Comas presenta el dictamen dient que el conveni al qual fa
referència és necessari per poder urbanitzar el carrer del Bisbe Perelló.
Especifica que, per poder construir uns murs de contenció, cal fer aquesta
permuta de terrenys al senyor Enric Brunet i Bonet, que és un propietari veí.
Explica que el carrer del Bisbe Perelló té una amplitud considerable i té
dificultats d’urbanització, cosa que encareix aquesta urbanització, i, en aquest
sentit, recorda als membres presents que ha calgut desviar la Sèquia que
passava per un tros d’aquesta illa i que s’ha construït la claveguera.
Diu que una part dels murs de contenció que s’obtindran gràcies a aquesta
permuta ja els està construint la societat municipal FÒRUM, S.A. i que una altra
part els executarà el propietari senyor Enric Brunet.
Explica que el terreny que és propietat de l’Ajuntament, situat al carrer del
Bisbe Perelló número 24, de 151 metres quadrats i una parcel·la veïna situada
al número 26 del mateix carrer, de 46 metres quadrats, per valor de 76.649,82
euros, es permuten per una finca, que és propietat del senyor Brunet, situada al
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carrer de Sant Llàtzer, en la mateixa illa, amb una superfície de 119 metres
quadrats i un valor estimat en 57.888, 22 euros.
Fa notar que el valor de les dues finques és superior al de la finca del senyor
Brunet i diu que el propietari esmentat afegeix 18.761,60 euros per salvar la
diferència.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, amb l’abstenció dels senyors Irujo i Fatuarte, Mora i Villamate i Vives i
Portell, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.6

APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SUBSCRIURE
AMB LA SOCIETAT ALCALER, SL I EL SENYOR JOSEP TRULLÀS SERRA,
DIRIGIT A L’APROFITAMENT DELS TERRENYS QUE CONFORMEN
L’ACCÉS A L’APARCAMENT DE LA PLAÇA PORXADA DES DEL CARRER
GUIMERÀ DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 8
d’octubre del 2002, que es transcriu a continuació, que forma part de
l’expedient que també inclou una nota informativa del secretari, del 21 d’octubre
del 2002.
“Atès que la societat ALCALER, SL és propietari titular de les finques del Carrer
Guimerà núm. 8,10 i 12, sobre les quals té l’objectiu de construir un nou edifici,
amb característiques de volum i tractament homogenis amb l’edifici del costat.
Atès que el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA ha adquirit la finca del carrer
Guimerà, núm.14, amb l’objecte de substituir l’actual edificació per una de nova
adaptada al planejament vigent.
Atès que L’AJUNTAMENT DE MANRESA és titular dels terrenys que
constitueixen la sortida de l’aparcament de la plaça Porxada al carrer Guimerà,
els quals estan qualificats del Pla General com a zona d’Àrea Central (clau 1.2)
amb un vol edificable de quatre plantes pis, mantenint-se el pas públic en
planta baixa.
Atès que MANRESANA DE PROMOCIONES VIDAL, SA, amb l’objectiu de
dotar del corresponent aparcament als habitatges i locals de les promocions del
Carrer Guimerà referides en el paràgraf 1, va presentar a l’Ajuntament un
projecte de connexió de l’actual pàrking de la plaça Porxada amb la planta
soterrània dels futurs edificis del carrer Guimerà, com a forma més racional
d’organització de l’aparcament en aquesta illa, i atès el caràcter prioritàriament
peatonal del projecte de renovació del Carrer Guimerà, evitant d’aquesta forma
noves interferències del trànsit rodat.
Atès que, posteriorment, fou tramitat davant la Corporació municipal un canvi
de nom del projecte esmentat a favor de la societat ALCALER, SL.

90

Atès que el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA ha manifestat la voluntat de
connectar l’aparcament del futur edifici a construir en la finca del carrer
Guimerà, núm. 14, amb l’aparcament que la societat ALCALER SL construirà
en els edificis de la seva promoció i que, a aquest efecte, la societat ALCALER
SL i el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA han subscrit un acord privat.
Atès que en data 28 de febrer de 2002, la societat ALCALER SL i l’Ajuntament
de Manresa, varen subscriure un conveni urbanístic, en virtut del qual, entre
d’altres coses, l’Ajuntament es comprometia a alienar a favor d’ALCALER SL el
dret de vol sobre els terrenys de l’antic passatge Canonge Mulet.
Atesos els acords a què han arribat l’esmentada societat i el senyor JOSEP
TRULLÀS i SERRA, en data 7 d’agost de 2002 i atès que ambdós interessats
han presentat un escrit davant l’Ajuntament en el qual sol·liciten la venda de la
totalitat de l’antic passatge Canonge Mulet, és a dir, el vol i el subsòl, mantenint
la servitud de pas que conforma l’accés de sortida de l’aparcament de la Plaça
Porxada des del carrer Guimerà.
Atès que per part de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, ALCALER SL i JOSEP
TRULLÀS SERRA, s’ha considerat la conveniència de subscriure un nou
conveni urbanístic que fixi les condicions i característiques de la venda dels
terrenys d’accés a l’aparcament de la Plaça Porxada des del carrer Guimerà,
així com la definició i descripció de les servituds a establir en el Registre de la
Propietat.
Vista la minuta de conveni que s’annexa a aquest Decret per a la seva
aprovació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC a subscriure amb la
societat ALCALER SL i el senyor JOSEP TRULLÀS SERRA, dirigit a concretar
l’alienació i l’aprofitament dels terrenys que conformen l’accés a l’aparcament
de la plaça Porxada des del carrer Guimerà de Manresa.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com per a la resta de documents públics i/o administratius que siguin
procedents per al compliment dels seus pactes.”
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MINUTA
MANIFESTEN
1. Que la societat ALCALER, SL propietari titular de les finques del Carrer Guimerà núm. 8,10 i 12 amb
l’objectiu de construir-hi un nou edifici, amb unes característiques de volum i tractament homogenis
amb l’edifici del costat.
2. Per la seva banda, el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA ha adquirit la finca del carrer Guimerà,
núm.14, amb l’objecte de substituir l’actual edificació per una de nova adaptada al planejament vigent.
3. L’AJUNTAMENT DE MANRESA és titular dels terrenys que constitueixen la sortida de l’aparcament de
la plaça Porxada al carrer Guimerà, conformant l’antic passatge anomenat Canonge Mulet.. Aquests
terrenys estan qualificats del Pla General com a zona d’Àrea Central (clau 1.2) amb un vol edificable
de quatre plantes pis, mantenint-se al pas públic en planta baixa. S’annexa plànol núm.1, amb el
terreny de propietat municipal.
4. MANRESANA DE PROMOCIONES VIDAL, SA, amb l’objectiu de dotar del corresponent aparcament
als habitatges i locals de les promocions del Carrer Guimerà referides en el punt 1, va presentar a
l’Ajuntament un projecte de connexió de l’actual pàrking de la plaça Porxada amb la planta soterrània
dels futurs edificis del carrer Guimerà, com a forma més racional d’organització de l’aparcament en
aquesta illa, i atès el caràcter prioritàriament peatonal del projecte de renovació del Carrer Guimerà,
evitant d’aquesta forma noves interferències del trànsit rodat. Simultàniament fou tramitat davant la
Corporació municipal un canvi de nom del projecte esmentat a favor de la societat ALCALER, SL.
5. El senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA ha manifestat la voluntat de connectar l’aparcament del futur
edifici a construir en la finca del carrer Guimerà, número 14 amb l’aparcament que la societat
ALCALER SL construirà en els edificis de la seva promoció. A aquest efecte, la societat ALCALER SL i
el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA han subscrit un acord privat, el qual s’annexa a aquest conveni
com a document núm. 2.
6. En data 28 de febrer de 2002, la societat ALCALER SL i l’Ajuntament de Manresa, varen subscriure un
conveni urbanístic, en virtut del qual l’Ajuntament es comprometia a alienar a favor d’ALCALER SL el
dret de vol sobre els terrenys de l’antic passatge Canonge Mulet.
7. Atesos els acords a què han arribat l’esmentada societat i el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA, en
data 7 d’agost de 2002 ambdós interessats han presentat un escrit davant l’Ajuntament en el qual
sol·liciten la venda de la totalitat del passatge Canonge Mulet, és a dir, el vol i el subsòl, mantenint la
servitud de pas que conforma l’accés a l’interior de l’aparcament de la Plaça Porxada des del carrer
Guimerà.
8. D’acord amb la concessió administrativa formalitzada, en el seu moment, entre l’Ajuntament de
Manresa i l’empresa “Aparcamientos de Cataluña, S.A.” quant a l’aparcament municipal de la Plaça
Porxada, degudament inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, l’Ajuntament té
reservada la facultat de constituir les servituds que consideri adients quant als terrenys que limiten
amb l’aparcament municipal de la Plaça Porxada, sense que el concessionari pugui reclamar res per la
constitució d’aquestes servituds.
9. Per tot l’exposat, existint una coincidència d’interessos entre l’AJUNTAMENT DE MANRESA, la
societat ALCALER SL i el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA, totes les parts manifesten la voluntat de
subscriure el present conveni urbanístic, el qual es regirà pels següents
PACTES
Primer.- L’AJUNTAMENT DE MANRESA alienarà a favor de la societat ALCALER, SL i del senyor JOSEP
TRULLÀS i SERRA, en la forma en què s’estableix més avall, els terrenys de l’antic passatge Canonge
Mulet que conformen la sortida de l’aparcament de la plaça Porxada, grafiats en el plànol annex núm.1,
pel preu resultant de la valoració emesa pels serveis tècnics municipals d’Urbanisme que és d’un total de
CENT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (100.436,13 €). Aquesta
valoració és la suma dels valors corresponents al dret d’adquisició del vol i el dret d’adquisició de la resta
de la finca comprensiu de dues plantes subsòl, que són els següents:
-

SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
(79.881,43 €) corresponents a l’adquisició del dret de vol, a càrrec d’ALCALER SL.
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-

VINT MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (20.554,70
€) corresponents a l’adquisició de la resta de la finca, a càrrec de JOSEP TRULLÀS SERRA.

Pel que fa a l’alienació del dret de vol a favor d’ALCALER SL, aquest consisteix en el dret a construir 4
plantes pis, a partir de la cota 236,70, sobre dues línies de pilars, tal com es grafia en el plànol annex
núm.
Pel que fa a la resta de la finca amb el dret de subsòl, aquest és comprensiu del dret a construir dues
plantes subsòl.
Aquesta alienació es durà a terme de conformitat amb el procediment establert per la legislació vigent, i
restarà subjecta al tipus impositiu del 16 % IVA, de conformitat amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28
de desembre de l’impost sobre el valor afegit.
Segon.- Simultàniament amb l’alienació dels terrenys pactada en el punt anterior, el senyor JOSEP
TRULLÀS SERRA resta obligat a establir una servitud de pas d’ús públic, real, aparent i perpètua, de
vehicles i de persones, des del terra del passatge Canonge Mulet i fins a l’alçada de la primera planta, per
tal de permetre l’accés al recinte de l’aparcament de la Plaça Porxada des del carrer Guimerà, que
respondrà a la descripció següent:
SERVITUD DE PAS D’ÚS PÚBLIC real, aparent i perpètua per a vehicles i per a persones, sobre
tota la superfície de la finca, amb una alçada corresponent a la planta baixa i planta entresol –des de
la rasant del carrer fins a la cota 236,70-, que comunicarà el carrer Guimerà amb l’entrada a
l’aparcament de la Plaça Porxada, essent aquests els predis dominants, i que transcorrerà pels
terrenys de l’antic passatge Canonge Mulet, que en serà el predi servent, amb una amplada
corresponent al pas de vehicles de 3 metres des de la línia de pilars d’entrant a mà dreta.
Tercer.- L’Ajuntament de Manresa es compromet a tramitar els expedients administratius, dictar els actes i
subscriure els documents públics o privats que siguin oportuns fins a l’assoliment de la inscripció en el
Registre de la Propietat de Manresa de la transmissió acordada en el pacte primer, a favor de la societat
ALCALER SL i del senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA, així com de l’establiment de la servitud acordada
en el pacte segon.
Quart.- El manteniment de l’espai corresponent a la servitud de pas públic serà compartit de la forma
següent:
-Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa:
- La neteja viària.
- El consum i manteniment de l’enllumenat públic.
-Correspondrà a la comunitat de propietaris de l’edifici del carrer Guimerà, 14:
- La resta del manteniment d’aquests espais.
Aquestes condicions s’inscriuran registralment, a l’efecte de la seva constància.
Cinquè.- L’Ajuntament de Manresa es compromet a modificar puntualment la concessió de l’aparcament
públic de la Plaça Porxada a fi i efecte que pugui portar-se a terme la solució d’accés als aparcaments
dels edificis a construir per la societat ALCALER SL i el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA, des de
l’aparcament existent, de conformitat amb el projecte de connexió a què refereix la manifestació quarta.
Sisè.- A aquest efecte l’AJUNTAMENT DE MANRESA constituirà sobre l’aparcament de la plaça Porxada
(Finques Registrals 43.123, 43.121, 43.119, i 43.117), com a finques servents, una servitud de pas, real,
aparent i perpètua, de vehicles i de persones, a favor de les finques indicades en les manifestacions 1 i 2,
com a finques dominants, si fos possible de forma simultània a l’atorgament de l’escriptura de
compravenda dels terrenys descrit en el pacte primer o, en tot cas, en el termini de dos mesos a comptar
des del requeriment que li formuli ALCALER, SL i/o el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA en aquest sentit,
d’acord amb la següent descripció:
SERVITUD DE PAS real, aparent i perpètua, per a vehicles i per a persones, mitjançant dues
obertures de 5 metres lineals i un passadís amb una superfície útil de 27,27 metres quadrats que
comunicaran les plantes soterranis de les edificacions situades al C/ Guimerà cantonada Muralla
Sant Domènec referides al punt 1 i 2 de les manifestacions d’aquest conveni, com a predis
dominants, amb els accessos de la planta soterrani -2 a de l’aparcament de la plaça porxada (Finca
Registral 43.117), com a predi servent, i des d’aquesta planta amb la resta d’accessos de
l’aparcament municipal de la Plaça Porxada, finques registrals (43.123,43.121,43.119) com a predis
també servents.
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Els titulars dels aparcaments situats a la planta soterrani dels nous edificis contribuiran de forma
proporcional i equitativa al manteniment de les despeses de conservació de l’aparcament municipal situat
a la Plaça Porxada derivades de la utilització dels seus accessos, a determinar en el títol constitutiu de la
servitud, fent previsió de compensació amb qualsevol abonament realitzat pel manteniment de la servitud
de pas públic prevista en el pacte quart.
L’Ajuntament de Manresa restarà obligat a tramitar els expedients administratius, a dictar els actes
administratius i a subscriure els documents públics o privats que calguin fins a l’assoliment de la inscripció
en el Registre de la Propietat de Manresa de la servitud descrita, de conformitat amb el que disposa la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, en relació amb l’article 1.8 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol,
sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
Setè.- Les despeses notarials, les registrals i els impostos originats per l’alienació dels terrenys acordada
en el pacte primer i de les dues servituds establertes en els pactes segon i sisè aniran a càrrec
íntegrament de la societat ALCALER, SL i del senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA i es repartiran de la
forma següent:
El senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA assumirà les de la servitud a què es refereix el pacte segon.
ALCALER SL i el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA assumiran per meitats iguals les de la servitud a què
es refereix el pacte sisè.
ALCALER SL assumirà les corresponents a l’adquisició del dret de vol i el senyor JOSEP TRULLÀS i
SERRA les corresponents a l’adquisició de la resta de la finca.
Vuitè.- Com a compensació de les plusvàlues que generen les superfícies de la planta baixa resultants de
no construir la rampa d'accés a l'aparcament al carrer Guimerà, i per a l'establiment de la servitud d'accés
a l'aparcament, la societat ALCALER SL i el senyor JOSEP TRULLÀS i SERRA abonaran a
l'AJUNTAMENT DE MANRESA la quantitat de SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS (69.717,25 €), que es repartiran de la forma següent:
-

ALCALER SL: QUARANTA-VUIT MIL VUITANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (48.080,80
€).

-

JOSEP TRULLÀS i SERRA: VINT-I-UN MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (21.636,45 €).

Els adquirents dipositaran aquesta quantitat, juntament amb el preu establert per la compravenda dels
terrenys, en el moment de formalitzar-se en escriptura pública l’alienació dels terrenys i l’establiment de
les respectives servituds, les quals seran destinades per l’Ajuntament a la millora urbana de la plaça
Porxada. En aquest sentit, l’AJUNTAMENT DE MANRESA es compromet a tenir acabades aquestes
obres de millora abans que finalitzin les de construcció de l’edifici de la societat ALCALER SL.
Novè.- Aquest conveni obliga les parts des del moment de la seva signatura. L’incompliment de qualsevol
dels seus pactes faculta la part complidora per exigir-ne la seva observança i, si s’escau, a reclamar
indemnització pels danys i perjudicis que poguessin haver-se ocasionat.
No obstant l’anterior, no podran exigir-se responsabilitats a l’Ajuntament de Manresa per al cas que la
compravenda del carrer Canonge Mulet no pogués realitzar-se pel sistema de venda directa, com a
conseqüència de no obtenir el corresponent informe favorable del Departament de Governació de la
Generalitat. En aquest cas, l’Ajuntament de Manresa procediria a aquesta alienació pel sistema de
concurs-subhasta, de conformitat amb les determinacions de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
Desè.- Aquest conveni anul·la, en tot el que sigui contradictori, les disposicions establertes en el conveni
subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i la societat ALCALER SL en data 28 de febrer de 2002.
En tot cas, mantenen la seva plena vigència els pactes Primer, Segon, Quart, Cinquè, Novè, Desè i Onzè
(paràgraf segon) de l’esmentat conveni de 28.02.02.

El senyor García i Comas manifesta que aquest és un conveni una mica
complex pels diferents integrants que hi ha en l’operació.
Concreta que, per una banda, hi ha les societats Alcaler, S.L. i Manresana de
Promociones Vidal, S.A., propietària de l’edifici del carrer d’Àngel Guimerà,
número 8, 10 i 12; el senyor Trullàs, que és propietari de la finca del carrer
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d’Àngel Guimerà, número 14; i l’Ajuntament de Manresa, que és propietari del
terreny de la sortida del pàrquing de la Porxada.
Diu que el senyor Trullàs desitja construir l’edifici del carrer d’Àngel Guimerà,
número 14 i poder disposar d’aparcaments sota del seu edifici, els quals,
alhora, estarien connectats amb l’edifici del mateix carrer, en els números 8, 10
i 12, que també es connectarien a través del pàrquing de la Porxada.
Explica que aquesta és la causa per la qual ha sigut necessari elaborar un
conveni. Recorda que l’Ajuntament ja va signar un conveni amb la societat
Alcaler, S.L.. per cedir el dret de vol del carrer de Canonge Mulet i diu que amb
el present conveni se cedeix aquest dret de vol i també el del subsòl, mantenint
l’Ajuntament el pas de vianants i vehicles per accedir a la plaça Porxada.
Manifesta que l’Ajuntament de Manresa alienarà a la societat Alcaler, S.L. el
dret de vol del carrer de Canonge Mulet per un valor de 79.881,43 euros, i que
la resta del dret de vol i de subsòl, amb un import de 20.554,70 euros anirà a
càrrec el senyor Trullàs.
Explica que el conveni també defineix el manteniment d’aquesta superfície, una
part de la qual serà pública, donat que s’haurà d’accedir als aparcaments de la
plaça Porxada en cotxe, a través d’un pas de vianants, en la connexió amb el
carrer d’Àngel Guimerà o Canonge Mulet.
Concreta que l’Ajuntament de Manresa s’encarregarà del manteniment en la
neteja viària, així com del consum i el manteniment de l’enllumenat públic, i que
la resta d’obres de manteniment anirà a càrrec del propietari del carrer d’Àngel
Guimerà, número 14.
Diu que els titulars de les finques de les places de pàrquing s’obliguen a
contribuir amb la part proporcional de les despeses de conservació del
pàrquing de la plaça Porxada, derivades de la utilització dels accessos interns
del mateix pàrquing.
Exposa que els propietaris d’aquestes edificacions s’estalvien la construcció de
rampes, cosa que els aporta uns beneficis addicionals, ja que les rampes es
poden convertir en comerços situats al carrer d’Àngel Guimerà, i diu, que els
propietaris compensaran a l’Ajuntament de Manresa amb 48.080,80 euros, pel
que fa a la societat Alcaler, S.L., i amb 21.636,45 euros, quant al senyor
Trullàs, que sumen un import total de 69.717,25 euros.
Explica, per últim, que aquest és el contingut d’un conveni, que ha sigut
complicat, perquè es produeix una interrelació de diferents propietaris, i que
aquest conveni possibilitarà edificar en un futur la construcció on ara està
situada l’Armeria Mata i el forn Masas.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen per poder tramitar el conveni i
tancar aquesta operació.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen i
pregunta si, de la mateixa manera que en el cas de les subhastes els diners es
destinen a l’adquisició de terrenys, en el cas del subsòl i del dret de vol es
manté la mateixa línia d’actuació.
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El senyor García i Comas respon al senyor de Puig que efectivament els
ingressos provinents de transaccions immobiliàries de béns patrimonials de
l’Ajuntament van destinats a la partida corresponent a la compra de sòl, que és
l’única en la que es mantenen els ingressos, des del punt de vista dels Serveis
Financers.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS

4.2.1

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE INSTAL.LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ, APROVADA PEL PLE
EL 17 D’ABRIL DE 2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, del 3 d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Servei d’Urbanisme ha proposat la modificació de l’Ordenança
municipal sobre instal.lacions de radiocomunicació, per tal d’incloure en
l’ordenança l’admissió en casos degudament justificats, en sòl urbanitzable no
delimitat i en sòl no urbanitzable d’instal.lacions que assoleixin un altíssim grau
de mimetització en el paisatge, així com estendre l’aplicació de l’excepcionalitat
prevista en sòl urbà residencial, a la totalitat de zones de sòl urbà.
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present
dictamen, i que proposa l'aprovació de la modificació de l'esmentada
Ordenança.
Ignasi Perramon i Carrió, Tinent d’Alcalde, Regidor delegat d’habitatge,
rehabilitació i activitats, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal sobre
instal.lacions de radiocomunicació, aprovada pel Ple municipal amb data 17
d’abril de 2001, en el següent sentit:
a) Numerar amb el dígit “c” el darrer paràgraf de l’actual article 3.4.A), de
manera que el seu contingut s’entendrà aplicable a la totalitat de les Zones
del sòl urbà.
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b) Incloure un apartat “C” a l’article 3.5, segons el següent redactat:
“Excepcionalment, en casos degudament justificats, en sòl urbanitzable no
delimitat i en sòl no urbanitzable, s’admetran instal.lacions que assoleixen un
altíssim grau de mimetització en el paisatge. Aquesta mimetització es valorarà
en termes de volum, materials, textures, color, etc., que garanteixin la
integració de la instal.lació en el medi.”
Segon.- Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d'audiència als
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi
al.legacions i suggeriments, que, si es produeixen, la Corporació haurà de
resoldre. Si no se'n produeixen, la modificació es considerarà aprovada
definitivament i entrarà en vigor després de la seva publicació i del transcurs
de 15 dies comptats a partir de la recepció de l'acord d'aprovació per part de
l'Administració de la Generalitat.
Tercer.- Publicar aquest acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en la premsa local i exposar
l'esmentat acord per un període de trenta dies en el tauler d'Edictes de
l'Ajuntament.”
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i exposa que durant l’any i mig
que ha transcorregut des que es va aprovar l’Ordenança municipal sobre
radiocomunicació, la tecnologia ha canviat substancialment i diu que en aquest
moment és possible situar la implantació d’antenes en sòl no urbanitzable amb
unes condicions de mimetització molt més grans i notables que abans.
Diu, en conseqüència, que per resoldre alguns problemes que existien,
consistents en que es permetia subministrar telefonia mòbil en el municipi
proper del Pont de Vilomara, però que estava situat en el terme municipal de
Manresa, provocant un litigi amb la companyia telefònica, han permès
desblocar la situació i adaptar les noves possibilitats de la tecnologia a que, en
unes determinades condicions, puguin haver antenes de telefonia mòbil en sòl
no urbanitzable.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.3

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA I SEGURETAT CIUTADANA

4.3.1

PROPOSICIÓ (ART. 82.3 DEL ROF): PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA
INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA, CONSTITUCIÓ DEL
CONSELL SECTORIAL DE MOBILITAT I DEFINICIÓ DE LA SEVA
COMPOSICIÓ.

L’alcalde sotmet a votació de la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest
assumpte a l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article
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82.3 del ROF, la qual s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció dels senyors García i Comas, Canongia i Gerona i Javaloyes i
Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
A continuació, el secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de
Seguretat Ciutadana i Via Pública, de l’11 d’octubre del 2002, que, transcrit, diu
el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del dia 15 de gener de
1996, va adoptar l’acord relatiu a la Creació d’una Comissió mixta de circulació,
com a òrgan de participació sectorial en la gestió municipal amb la comesa
principal d’avaluar, informar i emetre propostes en l’àmbit de circulació i via
pública i en va definir la seva composició.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del dia 15 de novembre
de 1999, amb la voluntat d’obrir al màxim la participació ciutadana en tota al
problemàtica que en matèria de circulació i via pública fos competència de
l’administració municipal, va adoptar també l’acord relatiu a la modificació de la
composició de la Comissió mixta de circulació, incorporant-hi nous membres i
ampliant així l’espectre d’entitats que podien veure’s representades en aquest
òrgan de participació sectorial.
Vist que en el moment actual, s’ha fet palesa la voluntat de l’Administració
municipal d’endegar un procés de participació ciutadana, amb l’objectiu
d’integrar un pacte de ciutat per a la mobilitat, donant una nova dimensió al
tractament i a l’exercici de les competències en aquesta matèria, que superi les
expectatives de funcionalitat de l’actual Comissió Mixta de Circulació.
Tenint en compte que l’expressat procés requereix d’una banda, la creació d’un
nou Consell Municipal de mobilitat que debati entre tots els sectors afectats els
objectius generals del Pacte i doni forma i contingut al document definitiu, i de
l’altre la incorporació de nous membres individuals i col.lectius que no havien
estat integrats en el si de la Comissió de circulació.
Vist l’informe emès pel cap del Subservei de Secretaria General del dia 11
d’octubre de 2002.
Vist l’informe emès pel cap d’Estudis i Programació del Gabinet d’Alcaldia del
dia 11 d’octubre de 2002.
Vista la proposta del tinent d’alcalde, regidor delegat de Via Pública del dia 11
d’octubre de 2002, relativa a la designació com a persones físiques de
membres del Consell Sectorial de Mobilitat.
Aquest tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Via Pública,
en ús de les atribucions que li confereix el decret de l’Alcaldia de data 18 de
setembre de 2001, proposa al Ple corporatiu l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Constituir el Consell sectorial de Mobilitat, com a òrgan de
participació ciutadana pel que fa a la informació, assessorament i col·laboració
en la política i gestió municipals, referits a l’àmbit competencial municipal de
circulació i via pública.
SEGON. Definir la composició del Consell sectorial de Mobilitat, amb el
següents membres i entitats:
President:
Francesc Caballo i Molina, tinent d’alcalde, regidor delegat de Via Pública.
Altres regidors amb competències de gestió dins l’àmbit sectorial del Consell:
Sr. Joan Canongia i Gerona, tinent d’alcalde, regidor delegat d’Hisenda.
Sra. Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de Medi Ambient.

Representants dels grups municipals.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.

Anna Torres i García, Grup municipal del PSC
Francesc de Puig i Viladrich, Grup municipal de CiU.
Xavier Javaloyes i Vilalta, Grup municipal del PP.
Josep Ramon Mora i Villamate, Grup municipal IC-V

Entitats ciutadanes
Federació d’associacions de veïns de Manresa.
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa.
Persones físiques que aporten coneixements o un bagatge específic relacionat
amb l’àmbit sectorial.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Josep Bayona i Bruquetas
Patrocini Corral i López
Joan Font Viñas
Joan Francesc Haro i Nájar
Josep Lluís Junyent i Iglésias
Antonio García López
Josep Ma. Llucià i Aubia
Ciprià Maestre Sánchez
Francesc Mestres i Angla
Antonio Negro i Garrido
Xavier Olivé i Ramón
Ferran Parera i Arisa
Joan Dedéu i Bastardes
Rosa Salido i Torra
Alfonso Sánchez i Sánchez
Jordi Segovia i Jurado
Josep Tomàs i Puig
Lluís Porqueres i Ros
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Sr.
Sr.

Francisco Ledesma Fernández
Miquel Àngel Pindado Rodríguez

TERCER. Condicionar l’efectivitat de l’acord anterior de designació de
persones que aporten coneixements o un bagatge específic, a l’acceptació
individual de cadascuna.
QUART. Encarregar al Consell sectorial de mobilitat, la realització d’un debat
sobre els principis i els objectius generals que haurà de contenir el futur pacte
local sobre la mobilitat, i donar forma al document definitiu, que haurà d’estar
redactat per tal de ser sotmès a l’aprovació d’aquest Ple corporatiu en el Ple
ordinari del mes de desembre.”
El senyor Caballo i Molina comença la seva intervenció recordant que al
novembre del 1999 es va adoptar l’acord d’endegar el pacte per a la mobilitat a
la ciutat de Manresa, i diu que amb el present dictamen es proposa constituir el
Consell Sectorial de Mobilitat de la ciutat, com a òrgan de participació, on es
tractaran tots els temes relacionats amb la circulació i la via pública; es
designen els membres que l’integraran; i s’encarrega a aquest òrgan
l’elaboració del document definitiu del futur pacte local de mobilitat, que se
sotmetrà a aprovació el proper mes de desembre.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents, amb l’abstenció dels senyors García i Comas, Canongia i Gerona, i
Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, i, per
tant, amb el quòrum que determina l’art. 112.3.b) de la Llei 8/1987, en
concordança amb l’art. 46.2.b) de la mateixa Llei i l’art. 45 del ROM, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

5.1

REGIODORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 5.1.1 i 5.1.2 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
5.1.1

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE GCS
SEGURETAT, SL, PER IMPORT DE 9.117,60 EUROS, EN CONCEPTE DEL
SERVEI DE VIGILÀNCIA AL CEIP LA FONT I AL CONSERVATORI DE
MÚSICA DEL 5 AL 15 DE SETEMBRE DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i
Serveis Socials, del 10 d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“L'Ajuntament de Manresa va encarregar, el passat 5 de setembre i fins el 15
del mateix mes, els treballs de vigilància extraordinaris als edificis del
Conservatori de música i del Ceip La Font.

100

En conseqüència d'això, el Regidor d’Ensenyament i Serveis Socials que
subscriu proposa, al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial
a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ENTITAT
GCS SEGURETAT, SL
CIF: B-60487345

CONCEPTE
Servei de vigilància del 5 al 15 de
setembre al Ceip La Font

EUROS
4.593,60 eu.
4.524,00 eu.

Servei de vigilància del 5 al 15 de
setembre al Conservatori de
Música
5.1.2

“

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, PER IMPORT DE 217,08
EUROS, EN CONCEPTE DE LA NETEJA DEL CEIP PUIGBERENGUER EL
26 DE JUNY DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i
Serveis Socials, de l’1 d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“L'Ajuntament de Manresa va encarregar, el passat 26 de juny, els treballs
extraordinaris de neteja a l’interior del Ceip Puigberenguer.
En conseqüència d'això, el Regidor d’Ensenyament i Serveis Socials que
subscriu proposa, al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial
a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA

Neteja extraordinària del Ceip
Puigberenguer, el 26 de juny de
2002

EUROS

217,08

CIF:A-28/037224”
El senyor Mora i Villamate explica, respecte el primer dels dos dictàmens, que
fa referència al fet que durant els primers dies del mes de setembre, tant en el
CEIP La Font com en el Conservatori de música, encara s’estaven realitzant
obres i entrant material a les escoles. Diu que, tenint en compte que en els
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centres esmentat hi havia material d’un cert valor, degut a l’execució de les
obres i la consegüent entrada de materials, les condicions de seguretat no
estaven prou resoltes. Afegeix que per aquesta raó es va decidir contractar
aquest servei de seguretat extraordinari fins el moment en què va començar el
curs i, per tant, es van posar en marxa les alarmes dels dos centres, a fi d’evitar
que es produís qualsevol incidència.
Quant al segon dictamen, manifesta que es tracta d’un tema puntual que es va
produir al CEIP Puigberenguer, amb motiu de les festes del barri. En concret,
diu que una de les activitats d’aquestes festes es va realitzar al pati del centre
escolar i que l’entitat que la va fer no va tenir prou cura respecte a la neteja.
Afegeix que al dia següent es realitzava una activitat de colònies escolars a
l’escola i, per tant, es va decidir actuar ràpidament, contractant aquest servei
extraordinari de neteja.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.1 i 5.1.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents, amb
l’abstenció de les senyores Selga i Brunet i Carné i Barnaus, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen en acords plenaris amb
el contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA D’HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
6.1.1

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
ARTICLES DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS
MUNICIPALS QUE HAURAN DE REGIR PER A L’EXERCICI 2003.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 7
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de modificació de les Ordenances reguladores dels
Tributs Municipals que hauran de regir per l'exercici 2003.
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2003.
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció d'Hisenda.
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les
Ordenances Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es
detallen:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ARTICLE 8
S'afegeix l'apartat m)
m) Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, en tant
mantinguin la seva condició de centres totalment o parcialment concertats.
Apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) i l) sense modificació.
ARTICLE 11
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Per als béns de naturalesa urbana:
(ZERO AMB NOU-CENTS SETANTA-CINC
CENT)
b) Per als béns de naturalesa rústica:
(ZERO AMB CINC-CENTS U PER CENT)

PER

0,975%

0,501%

2. En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2003,
els valors cadastrals dels béns de naturalesa rústica, els tipus de gravamen a
aplicar seran els resultants de dividir els tipus de l'apartat 1.b) anterior pel
coeficient de revisió dels valors cadastrals, considerant-se només tres xifres
decimals, amb arrodoniment de la tercera, per excés, si la quarta és igual o
superior a 5, i per defecte, si és inferior.
En cap cas el tipus impositiu resultant de l'aplicació d'aquest apartat serà
inferior a 0,484%
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ARTICLE 3
Es modifica el 3r paràgraf de l'apartat 1.e), que passarà a tenir la redacció
següent:
Amb independència del que s'ha establert a l'apartat 2 d'aquest mateix article,
per a poder gaudir de l'exempció a què es refereix el paràgraf anterior, els
interessats hauran de justificar la destinació del vehicle, aportant la
documentació següent:
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- En cas que el vehicle estigui adaptat per al transport de persones en cadira
de rodes: fitxa d'inspecció tècnica del vehicle completa, on consti la
circumstància de la seva adaptació i certificat de l'òrgan competent, relatiu al
grau de minus-vàlua de la persona que transporta el vehicle.
- En cas que el vehicle no estigui adaptat: fitxa d'inspecció tècnica, certificat
de l'òrgan competent, relatiu al grau de minus-vàlua de la persona o
persones que transporta el vehicle i acreditació de la seva utilització de
cadira de rodes. Igualment, en cas que el propietari del vehicle no sigui la
persona amb minus-vàlua, caldrà acreditar les circumstàncies que donen lloc
a la seva utilització del vehicle, per qualsevol mitjà admissible en dret.
S'afegeix un paràgraf a l'apartat 2, amb la redacció següent:
En el cas de l'exempció prevista al primer paràgraf de la lletra e), el sol·licitant
haurà d'aportar la documentació següent:
- Permís de circulació.
- Fitxa d'inspecció tècnica completa, acreditativa de l'adaptació del vehicle.
- Certificat de l'òrgan competent acreditatiu del grau de minus-vàlua del
sol·licitant.
En cas de l'exempció prevista a la lletra g), el sol·licitant haurà d'aportar la
documentació següent:
- Permís de circulació.
- Cartilla d'inspecció agrícola, certificat d'inscripció al registre de vehicles
agrícoles o document anàleg.
Apartat 1, lletres a), b), c), d), f) i g) i apartat 3 sense modificació
ARTICLE 5
1.- Les quotes previstes a l'article 96.1 de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s'incrementaran mitjançant l'aplicació dels
coeficients que s'indiquen, arrodonint les tarifes resultants a 10 cèntims d'euro:
- Apartat a), turismes, i apartat f), altres vehicles:
- Resta de vehicles, apartats b), c), d) i e):

1,71097
1,66518

Així, el quadre de les tarifes resulta:
POTÈNCIA I TIPUS DE VEHICLE
a)
a).1
a).2
a).3
a).4
a).5

Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

TARIFA (€)

21,60
58,30
123,10
153,30
191,60
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b)
b).1
b).2
b).3

Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

138,70
197,60
246,90

c)

Camions
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil
De més de 9.999 kg. de càrrega útil

70,40
138,70
197,60
246,90

Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

29,40
46,20
138,70

d)

e)

f)

Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles
de tracció mecànica
De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega
útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 kg. de càrrega útil

46,20
138,70

Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

7,60
7,60
13,00
25,90
51,80
103,70

29,40

En cas que en virtut de disposició legal es modifiqui, per a l'exercici 2003, el
quadre de tarifes previst a la llei d'Hisendes Locals, el coeficient a aplicar serà
el resultat de dividir cada una de les tarifes del quadre anterior per les noves
tarifes previstes a la llei d'Hisendes Locals, arrodonit a 5 decimals, sense que
aquest pugui ser inferior a 1,71097 per als apartats a) i f) i a 1,66518 per a la
resta de vehicles.
Apartats 2 i 3 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
ARTICLE 4
3. El tipus de gravamen serà:

2,88%
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(DOS AMB VUITANTA-VUIT PER CENT)
Apartats 1, 2 i 4 sense modificació.
ARTICLE 4-BIS
S'afegeixen els apartats 6 i 7, amb la redacció següent:
6. Està exempta del pagament de l'impost la realització de qualsevol
construcció, instal.lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats
Autònomes o les Entitats Locals que, estant-hi subjectes, seran destinades
directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva
gestió es dugui a terme per Organismes Autònoms, tant si es tracta d'obres
d'inversió nova com de conservació.
7. La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres
circumscripcions territorials, les Ordres i Congregacions Religioses i els Instituts
de Vida Consagrada i les seves províncies i les seves cases, gaudeixin
d'exempció total i permanent en aquest impost.
Apartats 1, 2, 3, 4 i 5 sense modificació.
ANNEX 2 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
CONCEPTE

Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna
teula i neteja de les canaleres, per m2
Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera
d’emmatxat ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de teula,
per m2
Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, incloent
l’aïllament i formació de pendents, per m2
Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o
terrasses, per m2
Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat amb
morter de ciment pòrtland, per m2
Repicat de l’arrebossat de la façana, i posterior escardejat i/o
arrebossat amb morter de ciment pòrtland incloent la part
proporcional de muntatge i desmuntatge de bastides, per m2
Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el muntatge i
desmuntatge de bastides, per m2
Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus “Onduline”
o similar, per m2

TARIFA
(€)
19,76
138,31

69,15
36,22
19,76
29,06

13,83
15,81

106

Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa general
de clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per m2

82,33

Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior
de la planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en
habitatges de superfície útil superior a 120 m2, per m2

39,52
296,37

Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior
de la planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en
habitatges de superfície útil inferior a 120 m2, per m2

243,68

Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en modificació
d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, sense fer-ne la
substitució total d'aquests, per m2
Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2

77,48

Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2
Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de qualitat
mitjana (Embero o similar), per ut
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb fusta de
flandes per pintar (inclou bastiments), per m2
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb PVC o
alumini de mitjana qualitat (inclou bastiments), per m2
Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les peces
de sanitari incloses, i superfície útil superior a 5 m2 Inclou alicatat de
parets, per m2
Substitució o formació de bany senzill, amb WC, rentamans i dutxa
com a mínim, i superfície útil igual o inferior a 5 m2. Inclou alicatat
de parets, per m2
Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos,
pica-rentaplats i alicatat de parets. Superfície útil superior a 10 m2,
per m2
Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos,
pica-rentaplats i alicatat de parets. Superfície útil igual o inferior a 10
m2, per m2
Substitució de taulell de cuina, amb granit tipus Porriño o similar, per
m2
Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes,
endolls i interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o
local
Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates,
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de
superfície útil d’habitatge o local
Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent
xarxa d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de
superfície útil d’habitatge o local

39,52
210,75

57,30

98,79
164,65
839,39

790,32

677,97

548,83

64,57
8,69

15,41

21,08
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Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció
493,95
d’obertures a façanes o parets de càrrega, per m2
Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per 0,987901
reforç d’estructura d’habitatges o locals, per kg
Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent
395,16
distribucions, acabats i instal·lacions, per m2
Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent
428,09
distribucions, acabats i instal·lacions, per m2
Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per
197,58
adaptació o modernització, per m2
Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o
214,05
modernització, per m2
Instal·lació i legalització de grua-torre, per ut
1.317,20
26,30
Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost visat
per col·legi professional i que no es puguin incloure a cap dels
apartats anteriors, l’interessat haurà de declarar el temps estimat
d’execució de l’obra, calculant-se el valor final als euros/hora de
parella (oficial-peó) fixats, i incrementant un 40% pel concepte de
materials intervinents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 9
Es deroga aquest article.
ARTICLE 13
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus
de gravamen que correspongui, segons el nombre d'anys del període
imposable, de la forma següent:
Període imposable

Fins a 5 anys
Fins a 10 anys
Fins a 15 anys
Fins a 20 anys

Tipus de
gravamen
26,40%
25,40%
24,30%
23,30%

ARTICLE 17
S'afegeix el redactat següent a l'apartat 2, b):
La sol.licitud de pròrroga es presentarà pels hereus, marmessors o
administradors del cabal relicte, dins els cinc primers mesos del termini de
presentació de la declaració, acompanyada de certificat de defunció del
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causant, i fent-hi constar el nom i domicili fiscal dels subjectes passius de
l'impost, i els motius en què es fonamenta la sol.licitud.
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol.licitud sense que
s'hagués notificat l'acord, s'entendrà concedida la pròrroga.
No es concedirà la pròrroga quan la sol.licitud es presenti després de
transcorreguts els cinc primers mesos del termini de presentació de la
declaració.
La pròrroga concedida començarà a comptar des que finalitzi el termini de sis
mesos establert a l'article 17.2b), i portarà aparellada l'obligació de satisfer
l'interès de demora corresponent fins al dia en què es presenti la declaració.
Si en finalitzar el període de pròrroga no s'hagués presentat la declaració, es
practicarà liquidació provisional de l'impost, sens perjudici de les sancions que
puguin correspondre.
S'afegeix un paràgraf a l'apartat 2, amb la redacció següent:
En els casos en què el valor cadastral de la propietat transmesa encara no
estigui fixat (casos de noves construccions, segregacions, divisions horitzontal i
similars) la liquidació de l'impost serà practicada per ingrés directe.
Apartat 1 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ARTICLE 19
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir el redactat següent:
2.- El funcionament i les competències de les Associacions Administratives de
Contribuents, en tant que no sigui dictada disposició legal general que concreti
aquests aspectes, s’ajustarà als principis següents:
A) Competències
a) Oferir a l’Administració actuant suggeriments referents a l’execució de
les obres.
b) Auxiliar a l’Administració en la vigilància de l’execució de les obres i
adreçar-s'hi denunciant els defectes que s’observin i proposant mesures
per al més correcte desenvolupament de les obres d’urbanització.
c) Col·laborar amb l’Administració pel cobrament de les quotes derivades
de les contribucions especials.
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d) Examinar la inversió de les quotes el pagament de les quals s’hagués
anticipat formulant davant de l’Administració actuant les objeccions
oportunes.
e) Gestionar la concessió dels beneficis fiscals que s’escaiguin.
B) Funcionament
a) El procediment de constitució de l’Associació de Contribuents s’iniciarà
prèvia petició de la majoria absoluta dels afectats, sempre que
representin al menys els dos terços de les quotes que estimativament
hagin de satisfer.
b) Rebuda la petició, conjunta dels afectats o individual sempre i quan la
suma d’aquestes representi el quòrum indicat a l’apartat anterior,
l’Ajuntament procedirà, dins del termini d’un mes, a convocar una reunió
constitutiva de l’Associació, mitjançant edicte a publicar en el Butlletí
Oficial de la Província, i designant un President i un secretari per a la
constitució de l’associació. Serà President de la sessió constitutiva el
Senyor Alcalde o Regidor en qui delegui i Secretari d’aquesta un
funcionari designat a aquests efectes. Es lliurarà notificació individual als
afectats comunicant la data de celebració de l’esmentada sessió
constitutiva i la designació de les persones per actuar com a President i
Secretari en aquesta.
c) La sessió constitutiva s’iniciarà amb la presència dels afectats que
representin la majoria absoluta del nombre de contribuents i que, al
mateix temps, representin els dos terços de les quotes a satisfer. En el
suposat de no resultar possible la constitució de l’Associació per manca
de quòrum es donarà als contribuents per desistits de la seva petició de
creació de l’Associació Administrativa de Contribuents.
d) L’Ordre del Dia de la convocatòria de la sessió constitutiva de
l’Associació tindrà, com a mínim, els punts següents:
- Acord de constitució de l’Associació Administrativa de Contribuents.
- Examen i debat del model d’Estatuts que serà proposat per
l’Administració municipal.
- En el seu cas, aprovació dels Estatuts.
- En el cas d’aprovar-se els Estatuts, designació de càrrecs de l’entitat.
- Precs i preguntes.
e) En el suposat de que l’Associació no aprovi els Estatuts proposats per
l’Ajuntament, es presentaran uns Estatuts en el termini dels quinze dies
hàbils següents. El retard en la presentació dels Estatuts i, per tant, en la
constitució de l’Associació i elecció dels seus càrrecs, no suposarà en
cap cas la paralització dels expedients administratius d’adjudicació de
les obres o de gestió i recaptació de les quotes derivades de l’expedient
de contribucions especials.
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f)

Els Estatuts aprovats per l’Associació de Contribuents es presentaran
davant de l’Ajuntament, procedint-se a la seva aprovació mitjançant
Decret en el cas de no observar-se en aquests qüestions d’il·legalitat. A
més de la presentació dels Estatuts serà sempre obligatòria la
designació d’un President, persona amb a la qual dirigirà l’Administració
totes les notificacions pertinents.

g) Aprovats els Estatuts, es notificarà aquesta aprovació al President de
l’Associació i s’inscriurà aquesta en el Registre d'Entitats, moment a
partir del qual podrà actuar com a tal davant de l’Administració.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
ARTICLE 6
La tarifa a aplicar per la tramitació completa, en cada instància, de tota mena
d'expedients de competència municipal, des de la seva iniciació fins a la
resolució final, inclosa la certificació i notificació a l'interessat de l'acord que hi
recaigui, serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

1.6
1.6.a
1.6.b
1.7
1.7.a
1.7.b

CERTIFICACIONS I INFORMES
D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i
documents que integrin un expedient administratiu, per
cada acord, acte o documents
Fins a un màxim de dues cares de l'escrit
Per cada cara que excedeixi de dues
De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments
D'havers actius o passius
Cèdules i certificats urbanístics:
Cèdules urbanístiques de terrenys o edificis
Certificats d'aprofitament urbanístic
Certificació de documents i informes dels serveis tècnics,
sobre circumstàncies urbanístiques, obres o activitats
industrials
Atorgament de cèdules d'habitabilitat, en el cas de
segona o posteriors ocupacions:
Tarifa normal
Tarifa reduïda pels contribuents amb ingressos mensuals
inferiors al salari mínim interprofessional
Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de
Seguretat Ciutadana
Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal
Relatius a altres intervencions portades a terme per la
Policia Local

TARIFA
(€)

8,10
2,00
4,25
2,40
15,10
106,00
53,00

140,00
10,00

40,70
8,10

111

1.8

1.11.b

Certificat de documents o de dades no incloses en altres
apartats, excepte certificats de dades del padró
d'habitants En cas de certificat de dades cadastrals, la
tarifa correspon a cada finca o unitat urbana
Expedició
de
certificacions
acadèmiques
del
Conservatori Municipal de Música
Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors
cadastrals, per cada finca o unitat urbana, quan no sigui
possible la seva expedició automàtica
Informes i consultes de l'article 107 de la Llei General
Tributària:
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, relatiu a finques que requereixen de
previ informe i valoració cadastral:
Altres consultes

2

CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES

2.1

2.5.1
2.5.2

Reproduccions de plànols existents en el Pla General
d'Ordenació Urbana i altres Plans Urbanístics
Informes sobre plànols, alineacions, replantejament o
qualsevol altra circumstància urbanística
Reproduccions de plànols i documents dels projectes
d'obres municipals.
Tipus A:
Documentació simplificada
Documentació completa
Tipus B:
Documentació simplificada
Documentació completa
Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs
anteriors
Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o
a audiència de l'interessat amb exclusió d'aquells
documents la reproducció dels quals comporti una taxa
específica determinada en aquesta Ordenança sempre
que el seu lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia
que excedeixi de 5:
A una cara
A dues cares

3

EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

3.1

Proposicions per a concursos, subhastes i concursos
subhastes

4

TRESORERIA

1.9
1.10

1.11
1.11.a

2.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.4
2.5

5,80

12,40
5,60

12,40

12,40

28,00
57,80

21,40
64,20
42,90
128,00
3,05

0,16
0,32

8,60
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4.1

Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de
concursos i subhastes, incloent els resguards dels que
s'hagin constituït a la Caixa de Dipòsits: l'ú per cent del
seu nominal.

5

SERVEIS URBANÍSTICS

5.1
5.2
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.3
5.3.1

5.5

Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
127,00
Amidament de terrenys i/o solars
Amidament de terrenys, per Ha
0,103310
Tarifa mínima
127,00
Amidament de solars, per m2
0,665057
Tarifa mínima
127,00
Planejament urbanístic
Formació o modificació a iniciativa privada, d'alteracions
381,00
del Plans Generals, Normes complementàries de
planejament, Programes d'actuació urbanística, Plans
Parcials, Plans Especials i/o Estudis de Detall
d'ordenació volumètrica, per Ha o fracció.
Formació o modificació, a iniciativa privada, d'Estudis de
254,00
Detall amb la finalitat d'assenyalament d'alineacions i
rasants, per Ha o fracció
Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de
381,00
projectes d'urbanització, per Ha o fracció
Tramitació d'alteracions del Pla General i/o de normes
381,00
complementàries de planejament proposades pels
administrats
Tramitació de programes d'actuació urbanística, Plans
381,00
Parcials, Plans Especials i/o Estudis de Detall
d'ordenació volumètrica elaborats pels administrats, per
Ha o fracció
Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat
25,40
d'assenyalament d'alineacions i rasants, formulats pels
administrats, per Ha o fracció
Tramitació de projectes d'urbanització redactats pels
381,00
administrats
Informe sobre la viabilitat tècnica i jurídica de la
381,00
formulació i/o tramitació d'instruments de planejament
originaris o derivats de la gestió urbanística
381,00
Resolució de peticions de modificacions dels sistemes
d'actuació fixats pel planejament a petició dels
administrats
Tramitació de projectes de compensació per al
381,00
desenvolupament d'actuacions urbanístiques
Tramitació de projectes de reparcel.lació per a la
381,00
normalització de finques presentats pels administrats
Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny
190,50

6

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

5.3.2

5.3.3
5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7
5.3.8

5.4.1

5.4.2
5.4.3
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Validació de poders i legitimació de personalitat
Informacions testificades
Reconeixement de la signatura
Consulta d'expedients administratius no sotmesos a
informació pública, per dia, en horari d'oficines
Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús
d'armes accionades per aire o gas comprimit, d'arcs,
ballestes i altres similars, que, d'acord amb la legislació
vigent, sigui de competència municipal

7

ACTUACIONS
D’ACTIVITATS

7.1
7.1.1

AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
Emissió de certificació de compatibilitat del projecte
concret amb el planejament urbanístic (art. 26.d RIIA)
Informe sobre suficiència i idoneïtat del projecte (art. 30
RIIA)
Informe sobre aspectes de competència municipal (art.
32.1 RIIA)
CONTROLS
Emissió d’acta per part dels tècnics municipals en el
control inicial de les llicències de l’annex II.2 de la LIIA
(art. 37 OMAC)
Comprovació dels controls periòdics d’autoritzacions
ambientals i llicències ambientals dels annexos II.1 i II.2
del RIIA, realitzats per una EAC.
Comprovació dels controls periòdics de llicències
d’activitats classificades a l’annex A de l’Ordenança
Municipal d’Activitats Classificades, realitzats per una
EAC
ALTRES ACTUACIONS
Informació prèvia sobre classificació (art. 20 OMAC)
Informació prèvia sobre compatibilitat global (art. 21
OMAC)
Informes emesos en casos de legalitzacions
d’autoritzacions ambientals i llicències ambientals, per
cada un
Acreditació d’entitats col·laboradores

7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

7.3.4
8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

MUNICIPALS

EN

4,70
2,40
2,70
5,95
10,00

MATÈRIA

DRETS D'EXÀMEN
Drets acreditats per oposicions o concursos convocats
per aquesta Corporació,
Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D
Nivell E

106,00
53,00
53,00

106,00

53,00

53,00

53,00
53,00
53,00

53,00

18,00
15,00
12,00
9,00
6,00
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Es crea l'epígraf 8; es modifiquen els antics epígrafs 2.1 i 2.4.a.2, que passen a
ser els nous epígrafs 1.10 i 1.11. S'eliminen els antics epígrafs 1.9.2 per
duplicitat, 2.2, 2.3, 2.4.a.1 i 6.4. Es renumeren els epígrafs restants.
ARTICLE 7
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir el redactat següent:
1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del
segell municipal que s'adherirà a la documentació de l'interessat .
També podrà exigir-se mitjançant autoliquidació o qualsevol altre sistema
previst a l'ordenança general de gestió i recaptació, a criteri de l'Ajuntament.
Apartats 2 i 3 sense modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
ARTICLE 5
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

a)
b)
c)

Placa de numeració
Plaques de senyalització de gual o de reserva
d'aparcament
Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de
venda ambulant, parades i llocs de venda a la via pública,
reserves d'estacionament, autoritzacions per a circular en
illes de vianants i llicències d'auto-taxis

TARIFA
(€)
10,40
20,80
2,10

Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA NÚM. 8
REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

1
2

Concessió, expedició i registre de llicències
Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any

TARIFA
(€)
65,00
63,10
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3
4
4.1
4.2
5

Substitució de vehicles, per llicència
Tramitació i subrogació de llicències
"Inter vivos"
"Mortis causa"
Llicència per a la prestació de serveis fora del terme
municipal, per cada llicència i any

26,00
130,00
65,00
6,50

ORDENANÇA NÚM. 9
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA
VIA PÚBLICA
ARTICLE 6
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
2

3

TARIFA
(€)

Grua Municipal:
Serveis dins del nucli urbà.
Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:
de les 8 a les 18 hores
52,00
a partir de les 18 hores
60,00
Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al
Dipòsit Municipal, per comparèixer el titular del vehicle un
cop iniciades les maniobres de retirada:
de les 8 a les 18 hores
26,00
a partir de les 18 hores
30,00
Serveis fora del nucli urbà. A les quantitats dels apartats 0,43906
anteriors s'hi afegirà per quilòmetre recorregut
7
Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:
Primer dia o fracció
17,20
Altres dies, per dia o fracció
7,70
Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització
26,00
de vehicles, per cada servei

Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA NÚM. 10
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
ARTICLE 11
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la concessió de les llicències a què
es refereix l'article 2 d'aquesta Ordenança seran les que resultin de l'aplicació
de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA
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(€)

I

PARCEL.LACIONS URBANÍSTIQUES

1

1.c)

Parcel.lacions i reparcel.lacions urbanístiques en sòl
urbà portades a terme segons la Llei del Sòl i els Plans
d'Ordenació Urbana.
0,187249
Per m2 o fracció de superfície
374,00
Quan la parcel.lació es refereixi a una superfície inferior
a 2000 m2, la tarifa mínima serà de
55,10
Llicències d'agrupació de finques en qualsevol cas

II

MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ

2

Desmunts, excavació, explanació i terraplenat, per metre
cúbic
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Urbanització, pavimentació i enjardinament de terrenys i
solars, per m2 de superfície afectada
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Neteja i desbrossament de parcel·les i solars, per m2 de
superfície afectada
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

1.a)
1.b)

3

4

III

OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS

5

Per m2 de superfície construïda calculada per la suma
de les superfícies de cada planta, incloent el soterrani,
locals comercials, industrials i de serveis, i patis interiors
descoberts, sempre que aquests siguin sobre la planta
baixa o una altra superior
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Distribucions i condicionaments interiors d'edificacions
de nova planta, per m2 de superfície del local
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

6

IV

0,303472
0,251817
0,200162

0,387412
0,290559
0,232447

0,148507
0,122680
0,096853

1,065383
0,865220
0,716712

0,968529
0,794194
0,639230

OBRES DE REFORMA I COMPLEMÈNTARIES
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7

8

9

10
11

12

13

14

15
15.a)

15.b)

16

Passatges subterranis en la via pública, per m3
1,239718
En carrers de categoria 1a
1,007271
En carrers de categoria 2a
0,781281
En carrers de categoria 3a
Obres de reparació o de reforma i de modificació en
l'estructura i disposició interiors de tot tipus d'edificació o
construcció, es modifiqui o no l'estructura qualsevol que
sigui el seu ús, per m2 de superfície construïda
1,239718
En carrers de categoria 1a
1,007271
En carrers de categoria 2a
0,781281
En carrers de categoria 3a
Construcció de tanques o closes i de murs de contenció
de terres per metre lineal
4,900761
En carrers de categoria 1a
3,919318
En carrers de categoria 2a
3,144493
En carrers de categoria 3a
Reparació de tanques o closes, el CINQUANTA PER
CENT de la tarifa corresponent a la seva construcció.
Construcció o instal·lació en la via pública de tanques
provisionals de protecció d'obres per metre lineal
3,648129
En carrers de categoria 1a
2,634401
En carrers de categoria 2a
2,350299
En carrers de categoria 3a
Construcció o instal·lació de guals i reserves d'espai a la
via pública, per metre lineal
24,497347
En carrers de categoria 1a
19,596586
En carrers de categoria 2a
15,644985
En carrers de categoria 3a
Reparació o supressió de guals existents, el
CINQUANTA PER CENT de la tarifa corresponent a la
seva construcció.
Construcció o instal·lació de bastides, per metre lineal
4,900761
En carrers de categoria 1a
3,919318
En carrers de categoria 2a
3,144493
En carrers de categoria 3a
Construcció de tanques o closes de filferro o similars, per
metre lineal:
En sòl urbà o urbanitzable
1,775638
En carrers de categoria 1a
1,420510
En carrers de categoria 2a
0,962073
En carrers de categoria 3a
En sòl no urbanitzable
0,703798
En carrers de categoria 1a
0,561747
En carrers de categoria 2a
0,361585
En carrers de categoria 3a
Construcció o instal·lació de barraques provisionals
d'obra, per m2 o fracció de superfície construïda
3,544819
En carrers de categoria 1a
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Recalçar edificis, per m2 de superfície construïda de
l'edifici
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Per cada forat de porta, balcó, finestra, vestíbul o escala,
obert a parets mestres o murs que siguin de càrrega
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Aplacat de façanes amb materials diversos, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Agençament, pintat i estucat de façanes, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Col·locació, reparació o substitució de balcons, portes,
finestres, reixes i altres elements similars, per unitat
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Col·locació, substitució i reparació de canals i baixants,
per metre lineal
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció de claraboies, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció, reparació i modificació de voladissos
sortints, tancats i coberts, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció
o
instal·lació
d'escales
exteriors
d’emergència i contra incendis, per cada planta de
l'immoble
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Practicar, ampliar, reparar o tancar pous d'aigües, foses
sèptiques i similars, per unitat
En carrers de categoria 1a

3,144493
2,750625

0,968529
0,794194
0,639230

49,001152
39,186716
31,412650
1,982258
1,588389
1,265545
0,968529
0,794194
0,639230

15,709554
12,681283
9,452850

1,007271
0,781281
0,652143
24,497347
19,596586
15,644985

4,900761
3,919318
3,144493

43,80
35,00
26,40

73,60
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27

28

58,80
En carrers de categoria 2a
46,80
En carrers de categoria 3a
Construcció de xemeneies, per unitat
56,40
En carrers de categoria 1a
50,80
En carrers de categoria 2a
39,40
En carrers de categoria 3a
Altres obres de reparació o modificació de l'aspecte
exterior d'edificis i instal·lacions existents, per m2 de
superfície afectada
1,007271
En carrers de categoria 1a
0,781281
En carrers de categoria 2a
0,652143
En carrers de categoria 3a

V

DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS

29

Enderrocament total o parcial d'edificacions i
construccions de tot tipus, per m2 de superfície
enderrocada
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Enderrocament total o parcial de tanques i closes, per
metre lineal
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

30

VI

INSTAL.LACIÓ
COMERCIALS

A)
31

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
Receptors elèctrics, per cada Kw. de potència elèctrica
instal·lada
Aparells generadors d'energia calorífica, mitjançant
combustió (atmosfèrica o no) de matèria sòlida, líquida o
gasosa (calderes, generadors de vapor, etc.), per cada
Thermia
Maquinària frigorífica per a climatització de locals, per
cada frigoria x 10
Cambres frigorífiques de conservació o congelació,
independentment de l'import que correspongui a la
potència del motor, per cada m3.
Forns de cocció de qualsevol capacitat funcionant amb
combustibles sòlids, líquids o gasosos, per cada unitat
Aparells o estris no relacionats en epígrafs anteriors, per
cada unitat

32

33
34

35
36
37

D'ELEMENTS

INDUSTRIALS

0,742540
0,619860
0,471351

0,968529
0,794194
0,639230

I

2,537548
0,180792

0,180792
2,537548

141,00
2,537548

Dipòsits per a matèria sòlida, líquida o gasosa, de superfície o enterrats,
per cada m3.
Quan es tracti de dipòsit de purins, s’aplicarà el 50 % de 2,537548

120

38
39
40
41

42

B)
43

44

45

46

47

48

49

la tarifa
Aparells elevadors i grues d'obres, per cada unitat
Instal·lació de bàscules, per cada unitat
Xemeneies independents, d'ús exclusiu per a l'activitat
per cada unitat
Instal·lacions complementàries d'edificis, com són les
instal·lacions elèctriques, plaques solars, antenes
col·lectives i parabòliques, ràdio-emissors i similars, per
unitat o element instal·lat
Trasllat dels aparells i maquinària assenyalats en els
epígrafs 31 al 41, el CINQUANTA PER CENT de l'import
de la taxa d'instal·lació.
INSTAL·LACIONS COMERCIALS
Instal·lació o substitució de rètols i anuncis publicitaris de
tot tipus, per m2 o fracció de superfície (calculada per les
dues cares, pels rètols en forma de bandera)
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Instal·lació o substitució de tanques i cartelleres per a
exhibicions publicitàries de tot tipus, per m2 o fracció de
superfície
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció d'aparadors, per m2 o fracció de superfície
d'exposició
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció d'aparadors en vestíbuls interiors, per m2 o
fracció de superfície d'exposició
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Col·locació, instal·lació i construcció de veles, tendals,
marquesines, reixes de protecció i altres elements
similars, per m2 o fracció de superfície
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Reparació, conservació o repintat dels elements detallats
en els epígrafs 43 al 47, el CINQUANTA PER CENT de
les tarifes corresponent a la instal·lació.
Retirada i supressió dels elements detallats en els
epígrafs 43 al 47, el VINT-I-CINC PER CENT de les
tarifes corresponents a la instal·lació.

141,00
141,00
141,00
132,00

36,80
29,30
23,50

52,50
43,80
35,00

43,10
34,50
27,60

13,20
10,50
7,90

36,80
29,30
23,50
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50
51

79,00
Instal·lació de màquines automàtiques de tot tipus,
adossades o fixes a la façana, per unitat
Construcció, instal·lació o reparació de barraques i
quioscs, per a exposició i venda, per m2 o fracció
2,175964
En carrers de categoria 1a
1,749810
En carrers de categoria 2a
1,530277
En carrers de categoria 3a

VII

OBERTURA DE RASES I INSTAL.LACIONS A LA VIA
PÚBLICA

52

Per obertura de rases per a instal·lació, reparació i
substitució de canonades de qualsevol mena, o
conducció elèctrica de baixa i alta tensió, per metre lineal
o fracció
Conduccions de líquids i gasos:
Fins a 100 mm. de secció exterior
De més de 100 mm. de secció exterior
Conduccions elèctriques:
De baixa tensió
Fins a 150 mm. de diàmetre
De més de 150 mm. de diàmetre
De mitja i alta tensió per a tot tipus de diàmetre
Instal·lació de clavegueram, per metre lineal
Fins a 50 cm. de diàmetre
De més de 50 cm. de diàmetre
Instal·lacions de línies aèries, per metre lineal
Obertura de cates, per unitat
Instal·lació d'arquetes de registre, pous, caixes de
connexió, caixes generals de protecció, armaris de
distribució urbana i similars, per unitat
Instal·lació de transformadors elèctrics:
Fins a 200 Kw
De més de 200 Kw
Instal·lació d'elements de mobiliari urbà, per m2 o fracció
Pals de ferro, fusta o formigó a la via pública, per cada
un
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Torres metàl·liques o similars, per a suport de línies
elèctriques, aèries, situades a la via pública, per cada
una
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

52.1
52.1.a)
52.1.b)
52.2
52.2.a)
52.2.a).1
52.2.a).2
52.2.b)
53
53.a)
53.b)
54
55
56.A)

56.B)
56.B).a)
56.B).b)
57
58

59

1,194520
6,250246

1,588389
1,891861
5,514163
6,121109
6,560175
1,588389
43,80
119,00

326,00
508,00
43,80

569,00
437,00
350,00

744,00
569,00
455,00
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VIII

PRIMERA
UTILITZACIÓ
O
OCUPACIÓ
I
MODIFICACIONS OBJECTIVES DE L'ÚS D'EDIFICIS I
INSTAL·LACIONS

60

Primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions,
per m2 o fracció de superfície
Ús residencial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Ús industrial, comercial o de serveis
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Aparcaments d'ús exclusiu dels propietaris
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Modificació objectiva de l'ús d'edificis i instal·lacions en
general, per m2 o fracció de superfície:
A ús residencial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A ús industrial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A ús comercial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A despatxos, oficines i altres serveis
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A equipament cultural, esportiu o recreatiu, sense finalitat
de lucre, per llicència
Ús de la volada sobre edificacions i instal·lacions de tota
mena, per m2 o fracció

60.a)

60.b)

60.c)

61
61.a)

61.b)

61.c)

61.d)

61.e)
62

1,065383
0,871677
0,716712
0,652143
0,529463
0,432610
0,529463
0,432610
0,348671

1,581932
1,265545
0,936246
0,968529
0,794194
0,639230
1,239718
1,007271
0,781281
1,982258
1,588389
1,265545
15,70
1,465708

IX

CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

63

Construcció de panteons, capelles, hipogeus i altres 3,150950
sepultures, per m2 de superfície

X

ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS
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64
64.a)
64.b)
65
65.a)
65.b)

Tala d'arbres integrats en arbreda, per unitat
En sòl urbà o urbanitzable
En sòl no urbanitzable
Assenyalament d'alineacions i rasants
En una direcció
Per cada direcció de més

1,401140
0,374498
47,00
15,70

4.- Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs de l'apartat 1 i dels
coeficients dels apartats 2 i 3, no podran ser inferior a les TARIFES MÍNIMES
següents:
a) Obres i instal·lacions que requereixen projecte
tècnic
b) Obres i instal·lacions que no requereixin
projecte

132,00 €
43,80 €

Apartats 2,3,5,6, 7 i 8 sense modificació.
ORDENANÇA NÚM. 11
REGULADORA DE LA TAXA PER A LLICÈNCIA D'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS
ARTICLE 8
1. Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què
es refereix l'article 2 d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació
de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1

a)

b)

c)

Llicències d'establiments
permanent:

TARIFA (€)
i

activitats

de

caràcter

El percentatge indicat de la quota mínima municipal de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, incrementat amb
els següents coeficients correctors en funció de la
situació de l'establiment, superfície construïda i renda
anual del local:
Coeficient de situació:
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Coeficient de superfície:
Fins a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
De 1.001 a 2.000 m2
De 2.001 a 3.000 m2
De més de 3.000 m2
Coeficient de renda:

234,00%

2,00
1,50
1,25
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
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Fins a 18.000 € de renda anual
De 18.000 a 24.000 € de renda anual
De 24.000 a 30.000 € de renda anual
De 30.000 a 36.000 € de renda anual
De més de 36.000 € de renda anual
2
2.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.2

2.3

3

4

4.1
a)

b)

4.2
a)
b)
c)

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

Activitats temporals:
En general, s'aplicarà a la quota resultant de l'aplicació
de l'epígraf 1, la següent escala d'índexs correctors:
Per un dia o fracció
0,05
De dos a deu dies
0,10
D'onze a trenta dies
0,20
De més d'un mes fins a sis mesos
0,50
De més de sis mesos fins a dotze mesos
0,75
Per a períodes superiors a dotze mesos
1,00
Establiments i activitats de caràcter temporal en
instal·lacions i barraques desmuntables i mòbils,
situades dins el domini públic municipal o en terrenys
de propietat privada.
Per m2 de superfície i dia
0,361585
Circs i altres instal·lacions desmuntables on se celebrin
espectacles o representacions, amb una superfície:
Igual o inferior als 4000 m2, per dia
81,00
Superior als 4000 m2, per dia
100,00
Establiments on es desenvolupin activitats compreses
als epígrafs de les Divisions 1 a 5 de les tarifes de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, i que estiguin
situats en sòl qualificat com a industrial.
Les quotes es calcularan multiplicant allò que resulti
d'aplicar els epígrafs 1 i 2 anteriors pel coeficient 0'10.
Tarifes mínimes:
Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs 1 i 3
anteriors no podran ser inferiors a les tarifes mínimes
següents:
Segons la naturalesa jurídica del titular de la llicència i
el tipus d'activitat:
Societats i persones jurídiques, en qualsevol de les 3.835,00
seves modalitats, amb un Capital o Fons Social
superior a TRES-CENTS MIL EUROS, la tarifa mínima
serà de
Institucions financeres de l'Agrupació 81 de les tarifes 4.602,00
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la tarifa
mínima serà
Segons la situació de l'establiment:
Carrers de primera categoria
610,00
Carrers de segona categoria
406,00
Carrers de tercera categoria
243,00
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5

6
7

8

9

Les tarifes mínimes per les activitats temporals
compreses a l'epígraf 2 seran les resultants d'aplicar a
les anteriors tarifes mínimes els coeficients correctors
de l'epígraf esmentat.
Indústries i activitats classificades subjectes al règim
especial que assenyala el Reglament de 30 de
novembre de 1961, l'article 24 de la llei d'Intervenció
Integral de l'Administració Ambiental, i disposicions
complementàries.
Les quotes es calcularan sumant allò que resulti
d'aplicar els epígrafs anteriors amb els imports
resultants d'aplicar les tarifes per elements industrials o
comercials previstes als epígrafs 31 al 42, 60 i 61 de
l'article 11 de l'Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de
la Taxa per concessió de llicències urbanístiques.
Expedients de pròrroga, modificació o atorgament
provisional de llicències
Expedients de legalització d’activitats de qualsevol tipus
que estiguessin en funcionament abans del dia 30 de
juny de 1999 i que no disposin de llicència
Expedients d’adaptació d’activitats de qualsevol tipus a
la nova legislació ambiental, sempre que estiguessin en
funcionament abans del dia 30 de juny de 1999 i que
disposessin de llicència segons la normativa anterior
En cas de denegació de la llicència sol·licitada, l'import
de la taxa serà el VINT-I-CINC PER CENT de la quota
que resulti de l'aplicació dels epígrafs anteriors.
Les quotes resultants de l’aplicació dels epígrafs 1, 3, 4,
5 i 8 juntament amb les reduccions establertes als
articles 9 i 10 acreditaran la tarifa mínima especificada
en aquest epígraf. La no admissió a tràmit de la
sol·licitud, el desistiment de l'interessat previ a la
resolució, o la denegació per manca d’algun dels
documents preceptius que s'han d'adjuntar amb la
sol·licitud, acreditarà una tarifa mínima de
excepte per a les activitats enumerades a l'epígraf 5
anterior, en que la tarifa mínima serà de

162,00
194,00

194,00

43,80

132,00

2.- En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2003,
les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la tarifa a aplicar serà la
resultant de dividir el tipus de gravamen establert a l'epígraf 1 de l'apartat 1
anterior pel coeficient de revisió de les tarifes, considerant-se només 1 xifra
decimal, que s'arrodonirà per excés si la segona xifra decimal és igual o
superior a 5, i per defecte, si és inferior. En cap cas el tipus de gravamen
resultant serà inferior al 226 %.

126

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 7
Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de
recollida d’escombraries són les que resultin de l’aplicació de les tarifes
següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
4

5

6

7

8

Habitatges ocupats:
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria
Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser
ocupats:
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria
Parades fixes de venda a la via pública
Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat
mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any, i
d’altres locals destinats a usos de caràcter privat.
Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats;
centres oficials, religiosos o eclesiàstics; entitats
culturals, esportives o benèfiques, sense local
d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus,
incloses activitats culturals, esportives i autoscoles,
amb un cens no superior a 50 alumnes/any.
Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a
tres empleats; entitats culturals, esportives o
benèfiques
amb
local
d'espectacle;
centres
d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals,
esportives i autoscoles, amb un cens de 51 a 100
alumnes/any.
Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats;
hotels i pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3
empleats; establiments mercantils de 4 a 10 empleats.
Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats;
bars i cafès de 4 a 10 empleats; sales de festes
discoteques i similars; cinemes i teatres oberts al públic
fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres entitats de
crèdit i estalvi; companyies de serveis públics.

TARIFA (€)

57,10
39,90
27,70

28,60
19,90
13,90
42,80
42,80

72,50

144,00

214,00

353,00
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9

10

11

12
a)
b)

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de
568,00
menjars fins a 30 habitacions, restaurants i d'altres
establiments amb servei de menjars; bars i cafès de
més de 10 empleats; establiments mercantils d'11 a 25
empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la
setmana; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses
activitats culturals, esportives i autoscoles, amb un cens
de 101 a 400 alumnes/any
Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de 1.060,00
menjars, de més de 30 habitacions; clíniques, hospitals
i d'altres centres d'assistència sanitària; establiments
mercantils de més de 25 empleats; centres
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals,
esportives i les autoscoles amb un cens superior a 400
alumnes/any
Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que
13,40
acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari
mínim interprofessional mensual vigent en la data
d'acreditació de la taxa, i habitatges amb residents que,
tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim
interprofessional mensual, aquests no són superiors a
223 €/mes per resident.
Retirada d'escombraries i runes que hagin estat
abocades en solars i terrenys privats:
Per desplaçament
36,60
Per m3 de recollida
24,796978

ARTICLE 9
Es modifiquen els apartats 2 i 3, que passaran a tenir la redacció següent:
2. La Taxa s'acreditarà el primer dia del període imposable. En els casos de
noves construccions o alteracions físiques d'edificacions, la taxa s'acreditarà en
el període impositiu següent a aquell en què aquestes tinguin lloc.
3.- Les quotes de la taxa tindran caràcter irreduïble.
Apartat 1 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 6
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1

TARIFA (€)

Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:
Nínxols unitaris :
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9
10
10.1
10.2
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2

Files primera i segona
Files tercera i quarta
Files cinquena i sisena
Nínxols dobles:
Files primera i segona
Files segona i tercera
D'altres sepultures
Trasllat de restes
Tancament de sepultures:
Nínxols
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
D'altres sepultures
D’urnes cineràries
Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus o
capelles, col·locar llosa
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Hipogeus o capelles
Panteons, per nínxol
Columbaris
Urnes cinerames
Inscripcions, per cada una
Decoració de sepultures
Reducció de restes i neteja general de sepultures
Col·locar
marcs
metàl·lics,
costats,
baranes
metàl·liques i de marbre i d'altres elements similars
Col·locar costats
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Col·locar marc
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any
Cadàvers en dipòsit:
Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24
hores o fracció
Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores
o fracció
Trasllat de cadàvers o restes mortals:
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a
altres localitats o cementiris
Entrada de cadàver o restes mortals
Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes
Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a
altres localitats o cementiris

18,60
15,00
12,50
37,00
33,70
110,90
39,00

17,30
34,70
42,10
10,00

18,90
37,10
37,10
18,90
37,10
10,00
7,50
68,40
22,30

18,50
37,10
10,00
18,50
37,10
10,00
7,60
33,00
9,00

46,90
27,00
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11.2.1
11.2.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
13.1
13.2

13.3

Sortida de cadàvers o restes mortals
Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes
Embalsamar cadàvers
Tècniques de conservació
Drets d'enterrament:
Classe quarta
Classe tercera
Classe segona
Classe primera
Classe de luxe
Enterrament religió islàmica
D'altres serveis:
Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per
cada títol
Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de
sepultures, amb publicació d'anuncis oficials, per
sepultura
Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de
concessió de drets funeraris, per cada una

46,90
27,00
94,30
47,90
9,00
18,10
45,30
90,10
145,00
129,50
6,40
21,80

23,40

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ARTICLE 9
1. Sobre les quotes mínimes municipals resultants de l'aplicació de les tarifes
i la instrucció de l'impost, s'aplicarà un coeficient d'increment, únic per a
totes les activitats que s'exerceixin dins del terme municipal, de
(U AMB CINQUANTA-VUIT)

1,58

3. En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a aquest exercici,
les tarifes i les quotes mínimes de l'Impost, el coeficient general d'increment a
aplicar serà el resultant de dividir el coeficient esmentat a l'apartat anterior pel
coeficient de revisió de les tarifes, considerant-se només dues xifres decimals,
amb arrodoniment de la segona, per excés si la tercera és igual o superior a 5, i
per defecte, si és inferior.
Apartat 2 sense modificació.
En cap cas el coeficient general resultant d'aplicar aquest apartat, serà inferior
a 1'52.
Classificació dels carrers per categories, als efectes d'aplicació de l'índex de
situació.
Es modifica la categoria dels carrers següents:
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Carrer
AV de les BASES DE MANRESA
CA de BALMES
CA Cintaires
CA DANTE
CA de VALENTÍ ALMIRALL

Categoria
2a
3a
3a
3a
3a

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE CONTROL I REGULACIÓ
DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM PÚBLIC
ARTICLE 7
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la taxa regulada a la present
Ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
3

4

5

Permís d'abocament per cabals no superiors a 300
m3./dia
Permís d'abocament per cabals superiors a 300
m3./dia
Inspecció facultativa de l'activitat amb comprovació
dintre de la claveguera de les anomalies, connexions
i abocaments residuals a la xarxa
Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la
xarxa o per infraccions dels abocaments, sempre
que es verifiqui l'anomalia o infracció
Peritatge sobre funcionament i comprovació de la
qualitat dels afluents residuals de pretractaments o
mesures correctives

TARIFA (€)
119,00
198,00
174,00

39,60

150,00

Les anteriors tarifes no inclouen l'anàlisi de laboratori de les mostres, el cost del
qual, en cas de ser necessari, serà a càrrec dels interessats i el seu abonament
es farà directament al laboratori homologat que les realitzi.
Apartat 2 sense modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS
I RODATGES CINEMATOGRÀFICS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
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EPÍGRAF CONCEPTE
1

1.1
1.2
1.3
2

3

3.1
3.2
3.3

3.4

4

4.1

4.1.a)

4.1.b)
4.1.c)
4.2

Parades i llocs de venda als mercats de la Plaça dels
Infants, Plaça del Carme, Plaça Major i
Puigmercadal:
Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i
similars, fins a dos m2, per any
Per cada parada de més de dos m2, per m2 i any
Per cada parada fixa per a la venda de planter, per
m2 i any
Quioscs, parades i altres instal·lacions similars de
caràcter fix destinades a l'exercici de qualsevol tipus
d'activitat, que siguin objecte de concessió
administrativa, per m2 o fracció de superfície
ocupada a l'any
Parades i instal·lacions desmuntables per a la venda
d'articles de tota mena, espectacles, atraccions, jocs
i altres indústries de carrer de tota mena, situades al
domini públic o en instal·lacions municipals amb
motiu de fires i festes tradicionals, per dia:
Tarifa mínima
A més, per m2 o fracció
Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es
celebrin espectacles o representacions, fins a 4.000
m2 de superfície, per dia
Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es
celebrin espectacles o representacions de superfície
superior als 4.000 m2, per dia
Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables
que no siguin objecte de concessió administrativa
per no suposar alteració o transformació del domini
públic.
Destinats a la venda de productes i articles de
qualsevol tipus, per m2 o fracció de superfície
ocupada i dia:
Carrers de categoria especial: Plana de l'Om,
Passeig de Pere III, Àngel Guimerà, Plaça Espanya,
Born, Pl. Sant Domènec, Nou, Muralla del Carme,
Muralla Sant Domènec, Cra de Vic (fins al C/. Sant
Joan Bta de la Salle) i Cra de Cardona (fins a C/.
Bruc)
Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal
de carrers II)
Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació
fiscal carrers II)
Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així
com
els
productes
de
les
anomenades
"castanyeres", per m2 o fracció de superfície

TARIFA (€)

34,20
22,30
28,50
53,00

4,97
0,335757
83,00

103,60

3,906404

2,937873
1,485079
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ocupada al dia:
4.2.a)
4.2.b)
4.2.c)
4.3
5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
7
8

8.a)
8.b)
9

10

Carrers de categoria especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a i 3a categoria
Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat
Parades, instal·lacions desmuntables o camionstenda de venda ambulant, situats en solars o en
espais oberts del domini públic degudament
delimitats, regulats pel RDL 1/1993, de 9 de març,
amb dret a instal·lació en les dates variables
autoritzades, per any:
Carrers de categoria especial
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o
fracció
Carrers de 1a categoria
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o
fracció
Carrers de 2a i 3a categoria
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o
fracció
Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia
Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de
l'exterior del municipi, per vehicle i any
Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de
publicitat de tot tipus, en vehicles de motor i en
carruatges, per dia:
Activitats de caràcter lucratiu
Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i
culturals sense ànim de lucre
Reserva del dret d'antiguitat a l'elecció de lloc de les
fires i festes tradicionals, tributarà el 50% de la quota
que resulti de l'aplicació de l'epígraf 3.
Serveis de vigilància i subministrament d'energia a
les instal·lacions firals, per kw i dia de potència
contractada

0,297016
0,200162
0,154965
14,80

52,50
26,30

39,40
19,70

26,30
13,20
165,00
165,00

49,20
4,92

3,16

ARTICLE 11
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de
reposició següents:
Costos unitaris de reposició en correctes condicions del
deteriorament del domini públic motivat per la realització
d'espectacles ambulants, com són els circs, teatres i similars
(incloent la retirada dels cartells publicitaris col.locats a les

23,00 €
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parets de les edificacions del terme municipal), per hora de
treball d'un empleat de neteja
Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a
favor de l’Ajuntament.
En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a què fa
referència l’epígraf 3 de les tarifes de l’article 5, la quantia de la garantia serà
de SIS-CENTS EUROS per cada llicència o autorització.
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
ARTICLE 5
1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2

1.3
1.3.1

Ocupació del domini públic
Amb tanques, bastides o instal·lacions
semblants
Ocupació del domini públic amb tanques,
bastides o instal·lacions semblants, per m2 o
fracció al mes Aquesta tarifa s'aplicarà en
aquells casos en què l'ocupació romangui per un
període superior a 18 dies.
Ocupació del domini públic amb tanques,
bastides o instal·lacions semblants, per m2 o
fracció al dia
Amb runes, terres, sorra, llenya, materials
d’obra, palets, eines o qualsevol element d’obra,
es trobin encerclats o dispersos al domini públic,
per m2 de superfície ocupada o fracció i dia
Amb puntals, cavallets o altres elements que es
facin servir de suport per calçar edificis
Ocupació del domini públic amb puntals,
cavallets o altres elements que es facin servir de
suport per calçar edificis, per cada element i
mes.
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què
l'ocupació romangui per un període superior a 18
dies.

TARIFA (€)

3,841835

0,213435

0,303472

12,816878
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1.3.2

1.4
1.4.1

1.4.2
1.5

1.5.1

1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.2

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3
1.6

1.6.1.
1.6.2
1.6.3
1.7

Ocupació del domini públic amb puntals,
cavallets o altres elements que es facin servir de
suport per calçar edificis, per cada element i dia
Amb grues d’obres o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o
instal·lacions semblants, per m2 o fracció al mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què
l'ocupació romangui per un període superior a 18
dies.
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o
instal·lacions semblants, per m2 o fracció al dia
Contenidors i altres elements auxiliars o
complementaris del transport, dipòsit de
materials o recollida de runes de qualsevol
mena, procedents d’enderrocament d’obres,
construccions o instal·lacions de tot tipus
Ocupació del domini públic amb contenidors i
altres elements auxiliars o complementaris del
transport, dipòsit de materials o recollida de
runes
de
qualsevol
mena,
procedents
d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què
l'ocupació romangui per un període superior a 10
dies.
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb contenidors i
altres elements auxiliars o complementaris del
transport, dipòsit de materials o recollida de
runes
de
qualsevol
mena,
procedents
d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per dia
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb contenidors no
metàl·lics d’un metre cúbic de capacitat, per dia
Ocupació del domini públic amb taulons,
tanques, palets o qualsevol altre element d'obra
amb
la
finalitat
de
reserva
eventual
d’aparcament davant d’obres, per ml i mes
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb qualsevol altre
material no inclòs a la resta d’epígrafs, per m2
de superfície ocupada o fracció i dia

0,712049

5,133208

0,285178

68,00
54,00
46,00

6,80
5,40
4,60
1,70

10,104994
8,426210
6,715140
0,213076
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2

Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació
del domini públic municipal, excepte quan
aquest es realitzi per mitjà de contenidors o
altres elements auxiliars o complementaris del
transport i suposi el pagament de la tarifa de
l'epígraf 1.5 d'aquest article

15,40

2. Quan algun dels elements o aprofitaments a què es refereixen els epígrafs anteriors
estiguessin instal.lats i situats a l'interior de la superfície delimitada per tanques,
només serà d'aplicació la tarifa de l'epígraf 1.1.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT
DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I
SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES
VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.1.a)
1.1.b)
1.1.c)
1.2
1.2.a)
1.2.b)
1.2.c)
1.3
1.3.a)
1.3.b)
1.3.c)
1.4

Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i
sortida de vehicles dels edificis i terrenys.
Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció
de reserva i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre
lineal o fracció i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores,
per cada metre lineal o fracció i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs
anteriors, en funció del nombre de places
d'aparcament dels locals i immobles que gaudeixen de
la reserva:
Capacitat
fins a 10 vehicles
d'11 a 25 vehicles

TARIFA (€)

39,40
33,50
27,70

24,60
20,90
17,30

18,40
15,70
13,00

1,00
1,25

136

1.5
2

2.1
2.1.a)
2.1.b)
2.1.c)
2.2
2.2.a)
2.2.b)
2.2.c)
2.3
2.3.a)
2.3.b)
2.3.c)
3

4

4.a)
4.b)
4.c)
5

de 26 a 50 vehicles
de 51 a 75 vehicles
de 76 a 100 vehicles
de més de 100 vehicles
Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament
Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada
per reserves d’espai en la via pública per càrrega o
descàrrega de mercaderies; com a principi o final de
línia de serveis regulars interurbans de transport
col·lectiu
de
viatgers,
serveis
discrecionals
d’excursions i d’agències de turisme o similars, i els
aparcaments concedits a hotels i entitats, per any:
Reserves permanents durant tot el dia o fracció
superior a vuit hores:
Carrers de 1a. Categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents entre quatre i vuit hores:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents fins a quatre hores diàries com
a màxim:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant
d'obres de construcció, reforma o enderrocament
d'immobles, satisfarà la tarifa corresponent a l'epígraf 2 per
cada metre lineal o fracció de calçada afectada, dividida
per mesos.
Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega
de mercaderies o altres motius, de caràcter no permanent,
provocades per necessitats ocasionals, per metre lineal o
fracció de calçada afectada per reserva i dia, qualsevol que
sigui el nombre d'hores autoritzat:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el
tancament provisional de la circulació d'una via pública,
s'aplicaran les tarifes de l'epígraf 4 a la longitud del tram de
carrers objecte del tancament, amb els següents
coeficients correctors, en funció de la durada del
tancament:

Fins a 2 hores
De més de 2 a 4 hores
De més de 4 a 8 hores
Més de 8 hores

1,50
1,75
2,00
2,50
5,00

173,00
144,00
115,00
101,50
87,00
71,50

54,80
46,60
38,50

2,647315
2,163050
1,872491

0,25
0,50
0,75
1,00
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6

Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de
reserva d'aparcament

16,50

S'afegeix l'epígraf 1.5
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.a)
1.b)
2
2.a)
2.b)
3

3.a)
3.b)
4
5

6

6.a)
6.b)
6.c)

Aprofitaments ocasionats per dies o actes
determinats, per dia:
Per cada taula
Per cada cadira
Aprofitaments temporals autoritzats per períodes
mensuals, per mes:
Per cada taula
Per cada cadira
Aprofitaments autoritzats per anys naturals, o per la
temporada anual en què en sigui susceptible la
utilització o aprofitament:
Per taula amb quatre cadires
Per cada cadira
Taulats, empostissats i tribunes, per m2 de superfície
ocupada i dia
Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte
d'ocupació del domini públic municipal amb els
elements assenyalats als epígrafs anteriors
A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents
coeficients correctors en funció de la via pública on
tinguin lloc l'aprofitament:
Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de
Pere III (entre Sant Domènec i Àngel Guimerà)
Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel
Guimerà i 11 de Setembre
Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de
setembre i Bonavista)

TARIFA (€)

1,388227
0,258275

6,747424
1,840206

23,728980
8,264787
0,451981
15,50

1,50
1,30
1,25
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS
DE L’OBERTURA DE RASES, FOSSES O EXCAVACIONS I PER
QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O LES VORERES
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.2
1.3
2

3

Per metre lineal de cata, rasa, fossa o excavació,
quan l'amplada no passi d'un metre.
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Quan l'amplada de la cata, rasa, fossa o excavació
passi d'un metre, les tarifes de l'epígraf anterior
s'incrementaran en un 100 per 100.
Tarifa mínima per cada obertura o excavació

TARIFA (€)

41,80
20,80
10,50

104,50

ARTICLE 9
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d'acord amb els costos unitaris de
reposició següents:
Costos unitaris de reconstrucció o reparació del paviment de les calçades i
voreres, per m2 de superfície:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
3

Sòl estabilitzat primari
Paviments continus
Paviments llosetes

TARIFA (€)
75,60
172,00
163,70

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d'aval bancari a
favor de l'Ajuntament.
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS
DE LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES,
MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D’ALTRES ELEMENTS SIMILARS,
REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS,
INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1

1.1
1.2
2

3

4

4.1
4.2
5

5.1
5.2
6
6.1

Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i
altres instal·lacions semblants que no tinguin la
consideració de construccions de naturalesa urbana
als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic
objecte d'aprofitament i any
Tarifa mínima, per cada element i any
Per m2 de superfície d'exposició o exhibició
d'aparador, portada o vitrina, situats al sòl o volada del
domini públic municipal, calculada multiplicant la base
o el perímetre poligonal per la seva alçada, a l'any
Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al
sòl o volada del domini públic municipal que serveixin
de suport físic de rètols, anuncis i cartells publicitaris
de qualsevol tipus d'activitat, establiment o producte,
per m2 o fracció de superfície d'exposició o exhibició i
any
Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat
públic o en altres instal·lacions similars, per cada
cartell i dia:
Activitats econòmiques
Activitats promogudes per entitats culturals, esportives
i socials, sense ànim de lucre
Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl
o volada del domini públic municipal, com reflectors
lluminosos, aparells d'aire condicionat o altres tipus
d'elements no compresos als apartats anteriors.
Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini
públic objecte d'aprofitament i any
Tarifa mínima per cada element i any
Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i
dia:
Activitats promogudes per entitats culturals, esportives
i socials, sense ànim de lucre

TARIFA (€)

2,453609
9,80
17,820949

18,983184

0,458437
0,045844

9,80
24,80

0,400326
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6.2

Activitats econòmiques i altres

4,003256

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA
D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS
PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2

3

4
5
6
7
8

8.a
8.b
8.c

Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any
Per metre lineal o fracció de canonada subterrània
destinada a la conducció d'àrids, gasos o líquids, a
l'any
Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids,
per metre cúbic, que inclourà la gruixària del mur, de
la solera i del sostre, a l'any
Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i
any
Aparells recreatius o de venda automàtica accionats
per monedes, per unitat a l'any
Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per
unitat a l'any
Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any
Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i
altres similars, situades en sòl o en la volada del
domini públic municipal:
Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic
ocupada materialment per les instal·lacions, més la
superfície d’afectació, influència o restricció de l'ús
públic.
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

TARIFA (€)
0,387412
0,458437

3,841835

161,00
161,00
76,70
3,938688

51,00
25,80
10,30

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, DERIVATS
DE L’EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
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EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
3
4

Per m3 o fracció d'extracció de sorra
Per m3 o fracció d'extracció de grava o pedra
Per m3 o fracció d'extracció d'altres materials
Tarifa mínima per cada acte d'extracció

TARIFA (€)
0,451981
0,555291
0,451981
34,60

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE
TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Concessió del domini de terrenys del Cementiri
Municipal per a la construcció de sepultures, per pam
quadrat

9,713317

2

Utilització de nínxols en règim de concessió
administrativa, per un termini de 5 anys, per cada
període anual o fracció:

2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6

Seccions Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

268,00
135,00
132,00
116,00
67,30
40,50

2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6

Nínxols de columna
Nínxols de primera filera-dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

242,00
123,00
121,00
105,00
60,90
36,90

2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.1.3.3
2.1.3.4

Nínxols normals
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera

224,00
112,00
110,00
96,30
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2.1.3.5
2.1.3.6

Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Secció Verge de Montserrat B-Sant Ignasi (141 al
240)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Urnes cineràries de la Secció Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Secció Verge del Carme
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

97,40
108,00
80,80
70,40
53,90

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

98,40
88,10
72,50
63,50
48,90

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6.

Secció Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

63,50
92,20
79,80
48,00
27,70
15,90

2.7

Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant
Lluís, Sant Ramon, Sant Carles, Sant Jaume i Sant
Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

23,90
23,30
22,50
21,90
21,00
20,40

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

55,70
33,50

159,00
143,00
118,00
102,60
78,70

62,80
56,70
47,20
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2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5

Secció Santa Clara
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

123,00
111,00
92,20
79,80
61,70

2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5

Secció de Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

104,80
94,30
78,60
68,10
52,40

2.10

Altres nínxols

3

Utilització de nínxols en règim de
administrativa, per un termini de 50 anys

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Secció de Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

790,00
1.140,00
990,00
596,00
348,00
199,00

3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6

Secció Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada:
Dobles, filera 1a
Filera 1a simples
Filera 2a simples
Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

3.335,00
1.684,00
1.651,00
1.438,00
842,00
501,00

3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6

Nínxols de columna:
Dobles, filera 1a
Filera 1a simples
Filera 2a simples
Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

3.044,00
1.522,00
1.502,00
1.301,00
757,00
460,00

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3

Nínxols normals:
Dobles, filera 1a
Filera 1a simples
Filera 2a simples

2.785,00
1.392,00
1.373,00

26,20
concessió
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3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6

Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

1.185,00
693,00
414,00

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Secció Sant Ignasi (núm. 141 a 240) i Verge de
Montserrat B
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera (V Montserrat)

1.975,00
1.764,00
1.473,00
1.278,00
984,00

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

1.217,00
1.094,00
913,00
790,00
612,00

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Urnes cineràries Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

Secció Verge del Carme
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

3.7

Seccions de Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant
Ramon, Sant Jaume i Sant Carles

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

Secció Santa Clara
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

1.834,00
1.388,00
1.157,00
1.003,00
771,00

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

Secció Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

1.570,00
1.413,00
1.177,00
1.020,00
785,00

794,00
714,00
594,00

1.216,00
1.353,00
1.015,00
881,00
679,00
336,00
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3.10

Altres nínxols

3.11
3.11.1

Sepultures Cementiri Islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió
a 50 anys
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió
a 5 anys, per any

3.11.2

336,00

1.208,00
96,60

S'afegeixen els epígrafs 2.9, 3.9 i 3.11.2, i es renumera la resta
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I
CULTURALS MUNICIPALS
ARTICLE 2
S'afegeixen les lletres k) i l)
k) Auditori del Conservatori Municipal de Música
l) Sala polivalent del Casal de joves La Kampana
Es modifica la lletra b)
b) Auditori Mestre Blanch, del Teatre Conservatori
Apartats a), c), d), e), f), g), h), i) i j) sense modificació
ARTICLE 5
1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Sala Ciutat (sala gran), per acte o sessió:
Tarifa normal amb servei de so i il·luminació
Tarifa especial amb servei de so i il·luminació
Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació
Tarifa reduïda amb servei de so, per a sessions
cinematogràfiques
Auditori Mestre Blanch, del Teatre Conservatori, per
acte o sessió:
Tarifa normal
Teatre Conservatori, per acte o sessió:
Tarifa normal amb servei de so i il·luminació
Tarifa especial amb servei de so i il·luminació
Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació
Pavelló del Pujolet:
Tarifa normal, per hora: (activitats puntuals)

TARIFA (€)

298,00
188,00
107,00
74,60

62,80
518,00
337,00
169,00
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4.1.1
4.1.1.a)
4.1.1.b)
4.1.2
4.1.2.a)
4.1.2.b)
4.2
4.2.1
4.2.1.a)
4.2.1.b)
4.2.2
4.2.2.a)
4.2.2.b)
4.3
4.3.1
4.3.1.a)
4.3.1.b)
4.3.2
4.3.2.a)
4.3.2.b)
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.8.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Tarifa reduïda, per hora: (activitats temporada)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Tarifa especial, per hora: (centres ensenyament)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Utilització de tot l'espai, per activitats o manifestacions
esportives de caràcter lucratiu, per sessió diària
Utilització de tot l'espai, per espectacles o activitats
lucratives, no esportives, per sessió diària
Utilització de tot el Pavelló per activitats esportives no
lucratives, per sessió diària
Utilització de tot el Pavelló per activitats no esportives
no lucratives, per sessió diària
Pista poliesportiva, per hora:
Amb llum, tarifa normal (activitats puntuals)
Amb llum, tarifa reduïda (activitats temporada)
Amb llum, tarifa especial (centres ensenyament)
Sense llum, amb utilització dels vestidors del Pavelló.
tarifa normal
Sense llum amb utilització dels vestidors del Pavelló.
Tarifa especial (centres ensenyament)
Sense llum i sense utilització dels vestidors del
Pavelló
Pavelló Vell del Congost:
Tarifa normal, per hora (activitats puntuals)
Tarifa reduïda, per hora (activitats temporada)
Tarifa especial, per hora (entitats amb conveni amb
l’Ajuntament
Utilització de tot el pavelló, per dia, per activitats
esportives lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per dia, per activitats no
esportives lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per activitats esportives no

20,90
15,50
13,10
6,85

14,30
9,30
7,15
4,05

10,60
GRATUÏT
5,90
GRATUÏT
623,00
1.557,00
211,00
411,00

14,30
7,35
GRATUÏT
3,75
GRATUÏT
GRATUÏT

17,40
10,60
GRATUÏT
411,00
1.557,00
174,00
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5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
6
6.1
6.1.1
6.1.1.a)
6.1.1.b)
6.1.2
6.1.2.a)
6.1.2.b)
6.2
6.2.1
6.2.1.a)
6.2.1.b)
6.2.2
6.2.2.a)
6.2.2.b)
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per activitats no esportives
no lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats amb conveni amb
l’Ajuntament
Nou Pavelló del Congost:
Tarifa normal, per hora: (activitats puntuals)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Tarifa reduïda, per hora:
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per
activitats esportives lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per
activitats esportives no lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per
activitats no esportives lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per
activitats no esportives no lucratives
Utilització d'entarimats, per m2 o fracció de tauler i dia:
Tarifa normal
Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre
Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb
l’Ajuntament
Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost:
Camp de futbol de terra, per hora:
Tarifa normal. Amb llum
Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels nous
vestidors del Congost
Tarifa especial. Amb llum
Sense llum i sense utilització de vestidors
Pista poliesportiva, per hora:
Amb llum i amb utilització dels vestidors
Sense llum i amb utilització dels vestidors
Sense llum i sense utilització dels vestidors

349,00

1.245,00
560,00

44,90
35,00
24,20
17,40

24,20
17,40
13,10
9,95
2.023,00
386,00
4.048,00
790,00

7,160458
0,716046
GRATUÏT

9,95
3,45
GRATUÏT
GRATUÏT
6,55
3,45
GRATUÏT
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9

9.1

9.1.1

9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1

9.2.2
9.2.3
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
12.1
12.2

Utilització de les diferents instal·lacions dels centres
cívics municipals, per a activitats i/o iniciatives que
suposin pagament d'entrada i/o inscripció
En horari habitual de funcionament: de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores, per
sessió (cada 2 hores o fracció)
Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb
l'Ajuntament de Manresa, per sessió (cada dues hores
o fracció)
Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per
sessió (cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues
hores o fracció)
En horari extraordinari: fora de l'horari habitual,
dissabtes, diumenges i festius
Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb
l'Ajuntament de Manresa, per sessió (cada dues hores
o fracció)
Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per
sessió (cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues
hores o fracció)
Sala Sant Domènec
Tarifa normal, per dia
Tarifa especial, per entitats sense ànim de lucre o en
conveni amb l’Ajuntament
Auditori del Conservatori Municipal de Música
Tarifa normal
Tarifa especial
Tarifa reduïda
Centres d'ensenyament públic i concertat
Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció
Sala polivalent del Casal La Kampana
Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció
Tarifa especial, per sessió

GRATUÏT

GRATUÏT
26,50

GRATUÏT

39,90
79,80

33,00
GRATUÏT

225,00
150,00
75,00
GRATUÏT
25,00
25,00
GRATUÏT

Es modifica l'epígraf 2 i s'afegeixen els epígrafs 11 i 12
Apartats 2 i 3 sense modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS
I IMPRESOS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)
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1

Cartografia impresa

1.1

Sèrie de cartografia cadastral
Illes
Referències d'illa
Parcel·les
Referències de parcel·la
Subparcel·les
Referències de subparcel·la
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Vies de comunicació
Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Texts de paratges
Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

6,50
9,60

1.2.1
1.2.2

Sèrie de cartografia topogràfica
Illes
Parcel·les
Subparcel·les
Referències de subparcel·la
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Vies de comunicació
Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Zones arbrades i marges
Texts de paratges
Corbes de nivell
Cotes altimètriques
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)
Preus d'ambdues sèries:
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

6,50
9,60

1.3
1.3.1

Còpies de plànols existents (inclou Pla General)
Format A4

0,16

1.1.1
1.1.2
1.2
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1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Plotejat de cartografia temàtica existent, ortofotos amb
toponímia i aixecaments taquimètrics existents
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

1.5
1.5.1
1.5.2

Fitxes i cèdules
Fitxa urbanística
Cèdula cadastral

2

Cartografia en format digital

2.1

Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o
TIFF)
Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full
són segons la divisió de fulls 1:500 de l'Ajuntament)
Per full
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
Subparcel·les i altimetríes
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població
Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Per capa completa
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
Subparcel·les i altimetríes
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població

2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.1.10
2.2.1.11
2.2.1.12
2.2.1.13
2.2.1.14
2.2.1.15
2.2.2.
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7
2.2.2.8

0,25
4,65
4,65
6,50

6,50
9,60
13,00
19,40
31,30

6,50
3,10

46,90

0,78
3,10
4,65
0,52
0,78
0,26
0,26
0,26
1,05
0,52
0,52
0,52
0,52
0,26
0,52
59,10
237,00
355,00
39,10
59,10
19,70
19,70
19,70
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2.2.2.9
2.2.2.10
2.2.2.11
2.2.2.12
2.2.2.13
2.2.2.14
2.2.2.15
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2

3
3.1
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
6
7

Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Aixecaments taquimètrics i determinació d'alineacions
i rasants en format DWG o DXF
Aixecaments taquimètrics (preu per Ha)
Existents
De nova elaboració
Fitxer en format digital corresponent a l'informe
d'alineacions i rasants (aixecament taquimètric a part)
Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format
SHP i taules alfanumèriques associades en format
DBF.
Barris, districtes i seccions i taula de barris
Entitats singulars i nuclis de població
Adreces (Números de policia) i taula de carrers
Illes
Illes i parcel·les
Illes, parcel·les i subparcel·les
Suports magnètics
Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format
PC (FAT)
CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o
Joliet)
Pla General
Documentació completa de Pla General en suport
magnètic
Planejament de redacció pública en format DWG o
DXF
Estudis de detall
Altres figures de planejament derivat
Memòria
Normativa
Annex a la normativa
Programa d'actuació
Estudi econòmic i financer
Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada
exemplar en paper
Dossiers pedagògics
Diapositives del Museu Comarcal
Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Històrico-Arquitectònic i Ambiental de Manresa

78,70
39,10
39,10
39,10
39,10
19,70
39,10

76,30
234,80
6,50

31,30
6,50
934,00
78,70
315,00
472,00
0,78
2,05

104,00

31,30
62,70
20,70
13,80
10,40
6,90
10,40
5,20
3,65
5,20
57,10
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8
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
10

Altres reproduccions de plànols, per m2 de
reproducció
Subministrament d'informació
En suport paper
Llistats
Etiquetes
En suport magnètic
Per registre
Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format
PC (FAT)
CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o
Joliet)
Venda impresos alta IVTM

3,90

3,50
0,032284
0,064569
0,78
2,05
0,20

Es modifica l'epígraf 4, s'elimina l'epígraf 5 i es renumera la resta.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
REGULADORA DE LA TAXA PER LA COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE
NUMERACIÓ DE FINQUES
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Per cada placa col·locada

20,70
€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
D'ESTABLIMENTS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:
Pel primer període fins a dues hores i per cada hora o fracció
posterior:
a) Un policia local
15,20
€
b) Un cotxe patrulla (amb un agent)
30,40
€
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART
DE MANRESA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Curs 2002/2003: S’aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2002, excepte en
aquells casos en què es fixa específicament una tarifa per al curs 2002/2003.
Curs 2003/2004 i curs 2003/2005: S’aplicarà la tarifa següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Ensenyament reglat
Cicle formatiu de Serigrafia
Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic
Cicle formatiu d’il·lustració (Curs 2003 / 2005)
Cicle formatiu de Gràfica Publicitària (curs 2003 / 2005)
Obra final de cicle
Curs pont accés a cicles superiors
Repetició del mòdul
Mòdul teòric
Mòdul de tècniques d'expressió
Mòdul de tècniques d'impressió
Mòdul de disseny per ordinador
Mòdul general
Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau mitjà
(curs 2002/2003)
Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau
superior (curs 2002/2003)
Tallers (Curs 2002 / 2003)
Ceràmica
Torn
Pintura
Gravat
Tallers de creació
Tallers d'expressió
1 setmana o 5 dies hàbils
2 setmanes o 5 dies hàbils
3 setmanes o 15 dies hàbils

TARIF
A (€)

420,00
420,00
738,00
738,00
92,00
278,00
92,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
200,00
300,00

32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
50,00
90,00
120,00

S'afegeixen els epígrafs 1.13, 1.14 i 2.6
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ARTICLE 10
1. El pagament de la taxa es realitzarà en els terminis especificats a la butlleta
d’inscripció al curs o cursos corresponents, i es farà efectiu a les oficines de les
entitats de crèdit que determini l’Ajuntament de Manresa, prèvia presentació de
la butlleta. També es pot fer sol·licitant la domiciliació bancària a l'Escola d'Art
de Manresa, i en aquest cas el pagament es realitzarà entre els dies 1 i 5 dels
mesos d'octubre, gener i abril. Per altra banda, l’Ajuntament pot establir
sistemes de pagament telemàtics els quals podran utilitzar els usuaris del
servei per fer efectiva la taxa.”
2. La quantia corresponent als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podran fraccionarse en 3 pagaments d'un terç de la tarifa cadascun; la corresponent als epígrafs
1.3 i 1.4 en 6 pagaments i la corresponent a l'epígraf 1.6 en 2 pagaments.
ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER
L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
CONDICIONS PER OPTAR A L'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA
QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS
O REDUÏTS
Es modifica el punt 2, que quedarà redactat de la manera següent:
2.

DE CARÀCTER ECONÒMIC
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superin els llindars
màxims de renda següents:
- Renda per càpita fins a 285,50 €: Exempció de la taxa.
- Renda per càpita entre 285,51 € i el salari mínim interprofessional:
Bonificació del 50% de la taxa.
Per renda per càpita s'entén la suma dels ingressos obtinguts pels
diferents membres de la unitat familiar de la qual forma part l'alumne en
l'any anterior al curs per al qual es demana la bonificació, dividida pel
nombre de membres de la unitat familiar.
S'entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la
mateixa adreça i tinguin un lligam de consanguinitat o afinitat amb
l'alumne fins a segon grau.
El total d'ingressos obtinguts s'ha de calcular sumant les bases
liquidables regulars d'acord amb les declaracions de l'IRPF de l'any
anterior que hagin fet els membres de la unitat familiar. En el supòsit
que l'interessat o algun membre de la unitat familiar no estigui obligat a
presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar una declaració
jurada dels ingressos percebuts l'any anterior.

Apartats 1 i 3 sense modificació
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE MÚSICA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents,
per al curs 2003/2004.
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Matrícula al centre (Es pagarà una única vegada)

130,80

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA
Sensibilització I-II
Iniciació
Iniciació amb instrument
F.M. Bàsica I-II-III-IV
Només llenguatge musical elemental
Només instrument

48,80
48,80
133,90
244,10
123,60
120,50

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.7.1
3.1.7.2
3.1.7.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.8.4
3.2.8.5
3.2.8.6

FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA
F.M.A. I-II-III-IV
Àrea de llenguatge musical
Instrument / Cant
Música de cambra
Orquestra / Conjunt instrumental
Llengües estrangeres aplicades al cant
Cant coral
Optatives
Instrument complementari
Música de cambra optativa
Aproximació a les obres musicals
F.M.A. V i VI
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma
Història de la música
Instrument / Cant
Música de cambra
Orquestra / Conjunt instrumental
Llengües estrangeres aplicades al cant
Cant coral
Optatives
Acompanyament
Acústica, informàtica i tecnologia musical
Ampliació d'harmonia i contrapunt
Cant coral optatiu
Estètica musical
Instrument complementari

131,80
157,50
131,80
47,50
43,20
43,20
157,50
131,80
43,20
131,80
131,80
157,50
131,80
47,50
43,20
43,20
157,50
43,20
43,20
43,20
43,20
157,50
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3.2.8.7
3.2.8.8
3.2.8.9

Aproximació a les obres musicals
Iniciació al jazz
Música contemporània

43,20
131,80
43,20

4
4.1
4.2
4.3

ENSENYAMENT REGLAT
REGLAT I i II Curs complert
REGLAT III i IV Curs complert
REGLAT V i VI Curs complert

267,80
400,60
534,50

5
5.1
5.2

ALTRES
Trasllat expedient acadèmic
Prova de suficiència: s'abonarà l'import que
correspongui al curs complet més alt del que es demani
la convalidació.
Prova d'accés a l'ensenyament de grau mitjà

5.3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2

INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS AL PREMI DE
MÚSICA CIUTAT DE MANRESA 2003
Piano
Categoria A
Categoria B
Música de cambra
Categoria A
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup
Categoria B
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup
INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS AL PREMI DE
MÚSICA CIUTAT DE MANRESA 2004
Piano
Categoria A
Categoria B
Música de cambra
Categoria A
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup
Categoria B
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup

6,10

66,00

33,80
23,30

33,80
6,80
23,30
6,80

34,80
24,00

34,80
7,00
24,00
7,00

S'eliminen els antics epígrafs 2.5, 2.6, 3 i 5. Els antics epígrafs 6 i 7 passen a ser els
nous epígrafs 5 i 6. Es creen els nous epígrafs 3 i 7.

ARTICLE 10

157

1. El pagament de la taxa es realitzarà en els terminis especificats a la butlleta
d’inscripció al curs o cursos corresponents, i es farà efectiu a les oficines de les
entitats de crèdit que determini l’Ajuntament de Manresa, prèvia presentació de
la butlleta. També es pot fer sol·licitant la domiciliació bancària al Conservatori
Professional de Música, i en aquest cas el pagament es realitzarà entre els dies
1 i 5 dels mesos d'octubre, gener i abril. Per altra banda, l’Ajuntament pot
establir sistemes de pagament telemàtics els quals podran utilitzar els usuaris
del servei per fer efectiva la taxa.”
Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
CULTURALS I ESPORTIUS
ARTICLE 5
1.
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
3
3.1
3.2
4

Escoles esportives.
Escola d'iniciació esportiva:
Activitats poliesportives 1 hores/setmana
Activitats poliesportives 2 hores/setmana
Activitats esportives 1,5 hores/ setmana
Activitats esportives 3 hores/ setmana
Activitats físiques per a adults
Classes manteniment de la condició física, aeròbic i taixí:
Activitats 1 hora setmana
Activitats 1,5 hores setmana
Activitats 2 hores setmana
Activitats 3 hores setmana
Cursets de natació
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 0
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 1
Activitats físiques per a la gent gran
Manteniment físic 1 hora/setmana
Manteniment físic 2 hores/setmana
Llar d’infants del XUP. Curs 2003/2004.
(Durant curs 2002/2003 s’aplica el preu de l'exercici
2002)
Quota mensual

TARIFA
(€)

25,90
45,40
35,60
51,80

38,90
45,40
55,00
77,70
51,80
45,40
6,65
13,30

40,00

S'elimina l'epígraf 1 i es renumera la resta
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Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35
REGULADORA DE LA TAXA PER LES VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS
I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Museu Comarcal

1,55 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

1
2
3
4
5

TARIFA
(€)

Inscripció, registre i placa de gossos
Dipòsit de gossos, per dia o fracció
Servei de donació d’animals
Servei de batuda i recollida d’animals de companyia
Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment
perillosos

8,30
9,55
27,60
142,00
3,00

S'afegeix l'epígraf 5
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
NETEJA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

1
2
2.a)
2.b)
3

TARIFA
(€)

Neteja de carrers i vies particulars, per m2 de superfície 2,615031
Neteja de pous morts:
Per desplaçament
73,60
Per m3. de deixalla
89,10474
2
Neteja de solars privats, per m2
5,133208
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4

Vigilància especial de clavegueres particulars, per metre 10,52469
lineal o fracció a l'any
1
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS

ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Guia de visites turístiques a la ciutat, per persona i visita
1,55 €
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I
RESIDÈNCIES MUNICIPALS
ARTICLE 6
S'estableixen els costos següents per als diferents serveis:
SERVEI

1
2
3
4
5

COST
TOTAL
Residència (€ / mes)
Centre de dia (€ / dia)
Assistència domiciliària (€ / hora)
Teleassistència (€ / mes)
Telealarma (€ / mes)

966,10
19,40
15,50
32,20
9,75

ARTICLE 7
S'eliminen els epígrafs 7 i 8 de cada un dels grups de tarifa.
Es crea un nou epígraf 7 a cada grup tarifari, referent a les telealarmes, amb la
tarifa següent:
Grup tarifari
A
B
C
D
E
F

Tarifa
1.7. Telealarmes
2.7. Telealarmes
3.7. Telealarmes
4.7. Telealarmes
5.7. Telealarmes
6.7. Telealarmes

100 % cost servei
75 % cost servei
50 % cost servei
30 % cost servei
25 % cost servei
GRATUÏT
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SEGON: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal
dels carrers de la ciutat a efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que
tot seguit es relacionen:
Modificació de la categoria fiscal dels trams de carrer següents
Categories

Carrer BALMES
Carrer de la BARCELONETA
Carrer CAMPS I FABRES
Carrer CINTAIRES
Carrer DANTE
Carrer del DOCTOR FLEMING
Carrer JOAN BROSSA
Carrer de NÚRIA
Carrer de PRIMER DE MAIG
Carrer del PURGATORI
Carrer de les REPARADORES

I

II

III

1a
2a
1a
1a
1a
1a
1a
3a
1a
2a
2a

1a
2a
1a
1a
1a
1a
2a
3a
1a
2a
2a

1a
3a
1a
1a
1a
1a
1a
2a
1a
3a
2a

Modificació de la denominació dels trams de carrer següents, mantenint la
categoria assignada:
Carrer NÚM. 1/ BELLAVISTA - CA NÚM. 1, que passarà a ser Carrer NÚM. 1
Carrer del PARE TORRAS, que passarà a ser Carrer del PARE TORRA
CA RAVAL PONT DE VILOMARA, que passarà a ser RAVAL PONT DE
VILOMARA
Carrer de les SALESES / CANTONADA CAN VILADORDIS, que passarà a ser
Carrer de les SALESES / CANTONADA CARRER VILADORDIS
Carrer NÚM. 222 BIS, que passarà a ser Carrer MESTRES CABANES
DS TRULLOLS, que passarà a ser PP TRULLOLS
Plaça de la VERGE DE LES NEUS, que passarà a ser Carrer de la VERGE DE
LES NEUS
Carrer del B. TORRAS I BAGES, que passarà a ser Carrer del BISBE TORRES
I BAGES
Incorporació dels trams de carrer següents
Carrer del CASCALL

3a

3a

3a
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Eliminació dels trams de carrer següents
PP BASES DE MANRESA
GR ELS COMDALS
Carrer SANT MAGÍ / A. MONTAGUT - PL. ORIOL
TERCER: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova
redacció dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de
més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial
de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles
modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer
de gener de 2003 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”
6.1.2

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DE
TARIFES A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS QUE HAURAN DE REGIR PER A L’EXERCICI 2003.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 7
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2003.
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2003.
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció d'Hisenda.
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de tarifes a
l'Ordenança General reguladora dels preus públics que a continuació es
detallen:
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I
IMPRESOS
1

Revista Còmic-7

1,80
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2
2.a)
2.a) 1
2.a) 2
2.b)
2.b) 1
2.b) 2

Fotocòpies:
Foli i DINA 4
Una cara
Dues cares
DINA 3
Una cara
Dues cares

0,16
0,32
0,23
0,38

S'elimina l'epígraf 3
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
1
1.1
1.2

Colònies esportives:
Cada període d'una setmana
Jornada esportivo-recreativa (un dia)

51,30
15,50

2

Curs de costura

40,00

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Cursos al casal de joves La Kampana
Cursos que no inclouen material
Cursos de fins a 4 sessions de durada
Cursos de 4 a 8 sessions de durada
Cursos de més de 8 sessions de durada
Cursos que inclouen material
Cursos de fins a 4 sessions de durada
Cursos de 4 a 8 sessions de durada
Cursos de més de 8 sessions de durada

6,00
12,00
20,00
9,00
18,00
25,00

S'elimina l'antic epígraf 2. Es renumera la resta d'epígrafs. Es crea un nou
epígraf 3
Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se
als assistents als cursets colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels
preus públics o taxes que siguin d’aplicació.
Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats
econòmiques i socials, previ informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament.
4. AUTOFOTOCÒPIES
Biblioteca del Casino, per cada fotocòpia
Casal La Kampana, per cada fotocòpia

0,06 €
0,06 €

SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es
publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que
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creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat
cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí
Oficial de la Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades,
les quals entraran en vigor el dia primer de gener de 2003 i regiran mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2003 les dotacions
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per
raons socials, benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes
dels preus públics no cobreixi el cost del servei o activitat de que es tracti.”
La senyora Guillaumet i Cornet s’absenta de la Sala durant el debat d’aquests
dos assumptes i es reincorpora a les 23 hores i 10 minuts, i el senyor Irujo i
Fatuarte s’absenta a les 23 hores i es reincorpora a les 23 hores i 10 minuts, en
els dos casos abans de la votació.
El senyor Canongia i Gerona comença la seva exposició dient que els dos
dictàmens fan referència a l’aprovació de les Ordenances Fiscals i dels preus
públics i recorda als membres presents que cada any per aquestes dates entra
en discussió la qüestió sobre els ingressos de l’Ajuntament de Manresa.
Explica que aquest any l'equip de govern presenta al Ple unes Ordenances
Fiscals que preveuen el manteniment del poder adquisitiu de l’Ajuntament de
Manresa, amb un increment del 3,6 per 100, que no deixa de ser l’índex de
preus al consum interanual entre el mes d’agost de l’any 2001 i el mes d’agost
del 2002.
Fa notar que l’any passat també es va prendre com a referència aquesta dada i
diu que d’aquesta manera qualsevol decalatge que s’hagués pogut produir ha
quedat resolt en el segon exercici.
Malgrat això, creu que aquest any cal fer esment a una particularitat molt
especial, consistent en el fet que respecte a les Ordenances que avui es
presenten ningú pot afirmar amb certesa que siguin les que s’aplicaran als
ciutadans de Manresa durant l’exercici del 2003, per la raó següent: la darrera
setmana va entrar al Congrés dels Diputats un Projecte de llei per a la reforma
de la Llei reguladora de les hisendes locals, que podria provocar que
l’Ajuntament es veiés abocat a presentar unes noves Ordenances dins del
primer trimestre de l’any vinent. Diu, però, que, com que això no és una realitat,
malgrat que sigui previsible, l'equip de govern ha d’actuar segons la legalitat
vigent en aquest moment i considerar els tributs que hi ha actualment, tal com
es regulen en la normativa.
Informa que s’han introduït molt poques modificacions en les Ordenances
Fiscals d’aquest exercici i que la gran majoria d’elles són de caràcter tècnic i
molt poc significatives. Creu innecessari analitzar individualment les
Ordenances fiscals, donat que ja es van discutir, una per una, a la Comissió
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informativa, però s’ofereix per fer els aclariments que se li demanin sobre
alguna Ordenança concreta.
Remarca un fet concret, que no té massa transcendència econòmica, però sí
des del punt de vista de gestió de la relació entre els ciutadans i l’Ajuntament, i
ho explica dient que s’eliminen les taxes corresponents a certificats i informes
que es poden facilitar en el mateix moment a l’interessat. Cita com a exemples
els relatius a determinades dades cadastrals, duplicats de rebuts i fotocòpies
compulsades, entre d’altres.
Diu que són petits detalls que possibiliten l’agilitació de la gestió de
l’Administració.
Explica també que les noves tecnologies de la informació permeten establir una
relació amb els ciutadans a través d’Internet i que l’eliminació de les taxes que
ha citat possibiliten que els ciutadans no hagin de venir a l’Ajuntament a recollir
el document que necessita, sinó que el pot obtenir des de casa seva.
Diu que aquest és el canvi més significatiu que es produeix en aquestes
Ordenances i que la resta experimenta un augment lineal del 3,6 per 100, que,
com ha dit abans, correspon a l’interanual entre el mes d’agost de l’any 2001 i
el mes d’agost de l’any 2002.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, tal com ha explicat el senyor
Canongia, aquestes Ordenances potser s’hauran de modificar durant el primer
trimestre de l’any que ve, però creu que és important partir del que estableix la
normativa actual, que preveu un seguit de taxes i d’impostos amb els que s’ha
de treballar.
Felicita l'equip de govern per la proposta d’Ordenances fiscals que ha
presentat, ja que inclou l’eliminació d’algunes taxes, cosa que considera
important més enllà del seu import, per l’agilitació que suposa en la relació
entre l’Ajuntament i els ciutadans, com ha explicat el senyor Canongia.
Considera que és un gran pas i que tothom ha anat sol·licitant constantment
que l’Administració fos més àgil en les seves tramitacions envers els ciutadans.
Exposa també que, si bé l’any passat l'equip de govern va procedir de la
mateixa manera, pel que fa a la interanualitat, en el sentit de prendre com a
referència la compresa entre l’agost del 2001 i l’agost del 2002, el resultat ha
estat que es va quedar aproximadament en un punt per sobre de la inflació real
que han experimentat els ciutadans, la qual cosa significa que els impostos a
Manresa estaven un punt per sobre de la taxa interanual de l’IPC, sempre
partint de la premissa que només s’aplica l’increment de l’IPC.
Recorda que l’any passat es va produir un increment de l’1 per 100 i, ara,
l'equip de govern torna a plantejar aquesta possibilitat d’augment per a aquest
any.
Manifesta que per al GMPP l’increment del 3, 6 per 100 és massa elevat, tenint
en compte que es desconeix quin serà el nivell d’inflació, la qual, si finalment és
del 4 per 100, haurà de donar la raó a l'equip de govern en el sentit que ha
actuat correctament, però, de moment, els fets demostren que això no és així.
Diu que la interanualitat que s’aplica de setembre a agost sempre és molt més
elevada que si es fes de gener a desembre, ja que seria més baixa.
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Opina que aquesta realitat significa, per una banda, que estem per sobre d’una
pressió fiscal que els municipis i els ciutadans han de suplir; i que, per una altra
banda, tenim l’efecte de l’IBI, respecte el qual es produeix la revisió cadastral,
des de fa sis o set anys, aproximadament, i que, per tant, repercuteix any rere
any, amb un increment propi de la taxa.
No pretén entrar en aquest moment en l’eterna discussió sobre aquell antic
compromís de no modificar el coeficient, a través del percentatge d’increment,
perquè ja es va debatre prou l’any passat i no tindria sentit incidir sobre el
mateix tema, però s’està aplicant un increment per sobre d’aquell coeficient,
que ja s’augmenta per la revisió cadastral. Diu, doncs, que no s’està
incrementant un 3,6 per 100, sinó que, en molt casos, aquest percentatge està
per sobre del 8 per 100. Afegeix que, si a aquesta situació se li suma el fet que
aquesta pràctica s’ha dut a terme durant dos anys seguits, potser s’està donant
la situació que alguns ciutadans estan experimentant un augment de l’IBI
d’entre el 14 i el 18 per 100.
Manifesta que aquesta situació està en contradicció amb la voluntat de reduir
els efectes negatius que provoquen els impostos per als ciutadans, per la
pressió fiscal que han de suportar.
Opina que això no s’ajusta a l’actuació justa i correcta que ha de tenir
l’Administració.
Continua dient que s’està discutint al Congrés dels Diputats el Projecte de llei
corresponent, que permetrà saber exactament quines són les conseqüències
de la supressió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que d’entrada,
ja es perfila com a una situació greu, perquè es desconeix com es podrà
compensar, però que, un cop aprovada aquesta Llei, totes les incerteses que
ara es produeixen quedaran resoltes.
Afegeix que, probablement, en aquell moment l'equip de govern haurà de
tornar a aprovar noves Ordenances fiscals, però, de moment, considera que les
vigents estan provocant un nivell de pressió fiscal molt superior al que poden
suportar els ciutadans, per la qual cosa el GMPP no pot votar afirmativament
aquests dictàmens.
El senyor de Puig i Viladrich manifesta la seva sorpresa pel fet que l'equip de
govern tingui l’atreviment de portar aquestes Ordenances Fiscals a l’aprovació
del Ple d’avui i que alguns grups de l'equip de govern no demostrin ara el
mateix grau de sensibilitat que ha mostrat fa una estona, quan el Saló de
Sessions era ple de gent, per defensar els interessos de tots els ciutadans de
Manresa.
Creu que s’hauria de fer una reflexió respecte a la creació gratuïta d’inflació
que s’està produint a Manresa.
No insisteix en algunes argumentacions, perquè ja les ha exposat anteriorment
el senyor Javaloyes, però, malgrat que l'equip de govern potser no s’ho cregui,
l’any passat va provocar la inflació o l’augment del cost d’aquesta ciutat en un 1
per 100.
Diu també que l’acumulat de l’any passat va ser del 2,7 per 100 i, en canvi,
l’augment va ser del 3,7 per 100, és a dir, 1 d’un punt per sobre.
166

Afegeix que en aquest moment l’anual acumulat és d’un 2,5 per 100, segons la
informació que ha extret del diari La Vanguardia, i l'equip de govern proposa
l’aplicació del 3,6 per 100.
Dubta que s’arribi a aquest percentatge del 3,6 per 100, de la mateixa manera
que l’any passat també dubtava que s’arribés al 3,7 per 100.
Diu que, si es fes d’aquesta manera, l'equip de govern hauria provocat en dos
anys un augment o una inflació en aquesta zona de l’1,6 per 100, per sobre de
l’IPC.
Manifesta que, malgrat que l'equip de govern digui que això no és així i que
l’oposició digui el contrari, els manresans i les manresanes seran qui realment
ho acusaran a les seves butxaques, com a conseqüència del fet que
l’Ajuntament està recaptant més del que li correspondria per intentar equilibrar
els seus pressupostos.
Recorda també l’augment que es va produir l’any passat en la taxa per recollida
d’escombraries i es pregunta si el senyor Canongia podrà justificar avui que
aquesta mateixa taxa experimenta per a aquest any un increment del 3,6 per
100. Per tant, pregunta al regidor delegat d’Hisenda si està justificat que la
fórmula polinòmica de la recollida marca el 3,6 per 100 i si també s’aplicarà
aquest augment al Conveni de personal.
Li agradaria saber la resposta a aquests interrogants, perquè semblava que
l’any passat es pretenia equilibrar aquest servei i, per tant, no entén perquè es
dóna aquesta situació.
Recorda també que l’any passat el GMCiU va dir a l'equip de govern que l’IBI
havia augmentat en un 8 per 100, i no vol entrar en el que va passar l’any
passat amb l’impost sobre el clavegueram, ja que se n’ha parlat prou.
Afirma que l'equip de govern està aplicant una pressió fiscal excessiva sobre
els ciutadans i que la seva voluntat recaptatòria està creixent d’una forma molt
important.
Adverteix novament a l'equip de govern, com ja ho va fer l’any passat, que
s’acosten èpoques no gaire fàcils, per tant, cal ser prudents i ajudar, des de
l’Administració, a que algunes coses no augmentin tan de preu.
Diu que l'equip de progrés d’aquesta ciutat està ajudant a incrementar
moltíssim el preu de l’habitatge, amb el 38 per 100 acumulat d’ICIO durant els
quatre últims anys, que l'equip de govern està aplicant sobre uns mòduls que
han anat augmentant, i, si s’aplica l’augment sobre aquests mòduls, dóna com
a resultat, aquest 38 per 100.
Opina que més despesa no ha de significar necessàriament recaptació, ja que
algú pot plantejar en un moment determinat que s’estalviï o que es gasti menys,
o és que s’ha de donar resposta a tots els compromisos que tenen els diferents
grups de l'equip de govern?. Li agradaria que l'equip de govern hi reflexionés
Quant a les declaracions de l'equip de govern en relació amb el fet que es
perdrà recaptació amb la qüestió de l’IAE, diu que efectivament es perdrà
recaptació, però creu que ni l'equip de govern ho té massa clar, perquè encara
desconeix si tindrà algun tipus de compensació. Diu que, per si de cas, l'equip
de govern aplica d’entrada el 3,6 per 100.
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Manifesta que en el dia d’avui, per l’acumulació de diferents actituds o
comportaments que ha tingut l'equip de govern respecte a les Ordenances
Fiscals, malgrat que intenti justificar com sigui aquell superàvit famós, que
qualsevol podria aconseguir augmentant els impostos, se li podria aplicar el
qualificatiu de mal gestor de la ciutat, ja que incrementar la pressió fiscal és un
mal camí, sobretot quan no es fa cap esforç per intentar disminuir la despesa
de l’Ajuntament.
Diu que el GMCiU estaria disposat a replantejar-se el seu sentit de vot, que en
aquest moment és negatiu, si l'equip de govern tragués aquest 3,6 per 100 de
l’IBI i mantingués aquest “pacte de cavallers” de no augmentar aquest concepte
mentre es portés a terme la revisió cadastral.
Manifesta també que el GMCiU entendria que per compensar la possible
pèrdua dels ingressos de l’IAE l'equip de govern apliqués un increment del 2,6
per 100 sobre l’ICIO, perquè es va cobrar l’1 per 100 més l’any passat i perquè
els increments de l’ICIO han estat molt importants, pel 38 per 100 que ha
comentat abans. Diu que es tractaria, doncs, de treure ara aquest punt de més
que es va aplicar l’any passat, i que, si l'equip de govern ho és, el GMCiU
estaria disposat, fins i tot, a abstenir-se en la votació de les Ordenances
Fiscals. Afegeix que, en cas contrari, el seu grup votarà negativament, per
considerar que l'equip de govern està posant una “llosa” molt pesada sobre la
recaptació fiscal de la ciutat de Manresa.
El senyor Canongia i Gerona explica que hi ha un adagi en castellà que diu
“en tiempo de tormenta no hacer mudanzas”, i observa que s’està produint una
confusió, perquè algun grup municipal ha parlat com si el Projecte de llei ja
estigués aprovat i un altre no ho ha fet, però cal aclarir conceptes.
Exposa que s’ha dit que hi ha un 1 per 100 de decalatge entre l’aprovació de
les Ordenances Fiscals que es va fer i l’IPC final i manifesta que l’interanual
d’aquest any està pres en el mateix període de l’any anterior, amb la qual cosa
la possibilitat queda subsanada en aquests moments.
Recorda, per altra banda, que a principis d’aquest any es va modificar la
fórmula de canviar l’IPC, i diu que si es mantingués l’antiga fórmula polinòmica,
en lloc d’aplicar l’actual, possiblement s’estaria parlant d’uns increments de
l’IPC bastant més espectaculars dels que sembla, que és el que han patit els
ciutadans aquest any. Afegeix que és difícil que algú es pugui creure les xifres
oficials d’aquest any.
Afirma que l'equip de govern no ha fet cap plantejament en relació amb la nova
situació que crearà la desaparició de l’IAE i que això ja vindrà amb les noves
Ordenances Fiscals.
Respecte el comentari del senyor de Puig en el sentit que el GMCiU deixaria a
l'equip de govern que augmentés l’ICIO per compensar la pèrdua de l’IAE, ha
de dir que l’ICIO s’haurà d’incrementar bastant més del que diu el representant
del GMCiU, si s’aprova aquesta norma tal com està prevista, perquè
desapareixerà la llicència d’obres, que quedarà subsumida dins de l’ICIO.
Afirma, doncs, que, si es vol recaptar exactament el mateix, s’haurà
d’incrementar l’ICIO bastant més del 3,6 per 100 i concreta que en aquest
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moment, ni un increment del 4 per 100 sobre l’ICIO seria suficient per
compensar la diferència de les llicències d’obres.
Declara que és cert el que ha dit el senyor de Puig sobre l’increment global de
l’ICIO durant els darrers anys i explica que l'Ajuntament s’ha reunit amb els
Gremi de Constructors, al qual agraeix la seva col·laboració i la seva
comprensió davant del debat de les Ordenances Fiscals, i que finalment van
arribar a la conclusió que valia la pena no tocar res, tenint en compte el que
passaria.
Manifesta que és cert que s’ha produït l’augment de la quantitat que ha dit el
senyor de Puig, perquè hi ha una doble entrada: la del mòdul del Col.legi
d’Arquitectes per metre construït i l’increment que l’Ajuntament aplica.
Diu també que aquesta puja està bastant per sota del preu del valor del mercat
de l’increment en l’habitatge durant els darrers anys a la ciutat, afirma, per tant,
que no s’ha arribat ni a gravar fiscalment la mateixa puja del preu de l’habitatge
nou a la ciutat.
Manifesta que cal tenir present aquest fet, perquè, si no, el que es podria fer és
que el conjunt dels manresans deixessin d’ingressar perquè uns quants
tinguessin més beneficis, però creu que aquesta no és la millor solució.
Continua dient que es podria discutir llargament sobre la bondat o no d’aquesta
puja impositiva o d’aquesta proposta que planteja l'equip de govern, però,
respecte al qualificatiu de mal gestor que li ha dedicat el senyor de Puig, ha de
dir que no sap si ho és o no, però, que algú que no està present en aquest Ple
va deixar un forat de 1.200.000.000 de pessetes i que no és gens fàcil
recuperar-ho.
Manifesta que és molt senzill reclamar, des de l’oposició, l’obertura de nous
serveis per a la ciutat, però cal tenir present que aquests serveis tenen un cost,
que cal cobrir. Afegeix que els serveis que entren en funcionament generen
unes despeses globals i surten dels diners del conjunt dels ciutadans, i no
només d’aquells que els fan servir.
Quant al futur, diu que és difícil saber què ens oferirà, però diu que amb el
reglament que està sobre la taula sobre l’aplicació de la famosa llei del dèficit
zero i la també famosa reforma de la Llei sobre les hisendes locals, qualsevol
que sigui el partit qui governi, d’aquí a sis mesos aplicarà puges impositives
bastant més altes que el 3,6 per 100. Diu que, en cas contrari, l’Ajuntament de
Manresa, com qualsevol altre de l’Estat espanyol, serà inviable, ja que els seus
recursos propis no augmenten considerablement, difícilment podrà assolir
aquest objectiu imposat del dèficit zero. Afegeix que si no es compleix aquest
objectiu és obvi que l'equip de govern que hi hagi a l’Ajuntament tindrà moltes
dificultats per tirar endavant qualsevol programa d’inversions a la ciutat.
Acaba la seva intervenció repetint l’adagi “en tiempo de tormenta no hacer
mudanza” i afirma que el 3,6 per 100, que és l’IPC interanual de l’agost del
2001 a l’agost del 2002, és el més prudent que es pot aplicar en aquest
moment.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu, respecte els arguments que s’han exposat
sobre l’IPC i els canvis que hi ha hagut, que la realitat que es viu en aquest
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moment és que l'equip de govern haurà aplicat un augment de dos punts per
sobre de l’IPC en les dues darreres anualitats, en base a les seves pròpies
prediccions, que mai encerta, ja que l’any passat tampoc ho va endevinar.
Diu que no és significatiu que es compti la interanualitat entre els dos mesos
d’agost, ja que l’IPC real s’aplica l’1 de gener i el 31 de desembre.
Afegeix que la base per la que es regeix qualsevol moviment econòmic en
aquest país és l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre.
Manifesta que l’any passat l'equip de govern no ho va encertar i va incrementar
en un 1 per 100 la pressió fiscal dels ciutadans de Manresa, i aquest any,
ignora si l’encertarà o no, però ell no pot fer prediccions de cap tipus, malgrat
que l'equip de govern es vegi amb cor de fer-ne de tota mena. Afegeix que, en
tot cas, l’única predicció que es podria fer és la del voltant del 2,5 per 100, que
és l’actual, i que ja es veurà si canvia o no.
Diu que ja fa més d’un any que l'equip de govern està parlant del dèficit zero i
altres elements, al darrere dels quals s’evidencia una manca de gestió
adequada dels recursos dels ciutadans de Manresa envers els serveis que
s’han d’oferir.
Manifesta que l'Ajuntament ha obtingut uns ingressos molt elevats i, o bé no ha
sabut estalviar, o bé s’ho ha volgut gastar.
Opina que no és de rebut agrair, per una banda, a un col·lectiu directament
afectat la seva gran col·laboració en el debat d’aquest tema, i, per una altra
banda, no voler aplicar la rebaixa d’un punt, argumentant que així tindrien més
benefici.
Diu al senyor Canongia que no es pot tractar els ciutadans de Manresa
d’aquesta manera, mostrant-los agraïment i, alhora, dient-los especuladors.
Creu que, si són bons i se’ls ha d’agrair perquè mostren interès per les taxes
que han de pagar, per poder-les complir, és evident que si tenen un punt
menys aplicaran també un punt menys sobre els seus costos d’edificació, i no
tindran un punt més de guany directe.
Opina que aquesta manera genèrica d’actuar de l'equip de govern no és bona i
el GMPP li demana que canviï d’hàbits, ja que no són bons per al
desenvolupament econòmic i social de la ciutat.
Manifesta que, com ha dit el senyor Canongia, es posen d’acord respecte el
fons de la qüestió, però, pel que fa a les formes creu que el col·lectiu esmentat
abans, que és molt important per als ingressos de la ciutat, no és mereixedor
del tracte consistent en agrair-li la seva col·laboració i, al mateix temps, titllar-lo
d’especulador.
El senyor de Puig i Viladrich pren novament la paraula pronunciant dues
dites: una de pagès que diu: “ja pot xiular ja si l’ase no vol veure”; i una altra,
molt vulgar, que diu: “no hi ha pitjor sord que el qui no vol escoltar”. Comenta
que les dues van en el mateix sentit i creu que s’entenen perfectament.
Diu al senyor Canongia que no li ha contestat la pregunta que ha plantejat
abans en relació amb el 3,6 per 100 que s’aplica sobre la taxa per recollida
d’escombraries. Li pregunta al respecte si l'equip de govern ha pactat un
increment en aquest mateix percentatge sobre el personal que presta aquest
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servei; si és necessari fer-ho i si el servei està o no equilibrat, i diu que si no
sap les respostes, no és necessari que les hi respongui en aquest moment.
Aclareix també que no discuteix la qüestió de l’ICIO pel tema dels constructors,
en concret, per aquest punt per sobre, ja que, al final, els constructors
repercuteixen aquest 38 per 100 sobre la gent que compra, i s’està repercutint
sobre tots els manresans.
Diu que intenta explicar al senyor Canongia que el preu de l’habitatge a
Manresa ha pujat durant els darrers quatre anys en un 31 per 100,
aproximadament, i que, si s’equivoca i el percentatge no és aquest, demana
que el corregeixi.
Els arguments sobre l’augment de l’ICIO, les noves normes sobre el tema de
les runes, i l’energia solar, serviran per encarir-se en la boca, sobretot des del
punt de vista social, en el sentit que es dirà que cal col.laborar en el tema dels
pisos, etc.
Creu que aquest és un tema universal i que, quan es parla de serveis
deficitaris, caldria fer la distinció entre els universals i els que no ho són i
intentar cercar la manera de finançar els que produeixen dèficit i no són
universals.
Considera que la qüestió de l’ICIO pot afectar a tothom i, per tant, li agradaria
que l'equip de govern tingués una mica més d’imaginació per trobar la manera
de disminuir despeses en els serveis que no són universals.
Veu que el senyor Canongia i ell no es posaran d’acord, perquè l'equip de
govern no té cap interès en arribar a aquest acord, ja que sap que guanyarà les
votacions gràcies a la majoria absoluta que té i els grups de l’oposició s’hauran
de quedar amb la voluntat d’intentar fer-lo reflexionar sobre un tema respecte el
qual l'equip de govern no escolta els grups de l’oposició, i amb el qual s’està
perjudicant el futur de la ciutat.
Per acabar planteja al senyor Canongia la possibilitat de ser més prudents en
l’aprovació d’aquestes Ordenances Fiscals i, d’aquí a tres mesos, quan tinguin
més informació sobre la manera en què es desenvoluparà aquesta normativa,
intentin modificar-la, evitant així fer-ho directament sense esperar a tenir tota la
documentació sobre la taula.
Diu, finalment, que el GMCiU manté la proposta que ha expressat anteriorment
i que, en cas, contrari, votarà negativament.
El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig que és molt probable
que el 3,6 per 100 de la recollida d’escombraries no sigui suficient per cobrir el
dèficit del mateix servei, i que encara s’estigui per sota del cost real de la
recollida de deixalles de la ciutat.
Li fa també l’aclariment al representant del GMCiU que ell no creu haver dit
especulador a ningú, com tampoc s’ha utilitzat en cap moment aquest mot des
de la taula que ell ocupa, i diu que li sap greu que el senyor de Puig ho hagi
interpretat així.
Manifesta així mateix que les converses amb els constructors li han servit per
aprendre les causes per les quals augmenta el preu de l’habitatge tant a
Manresa com en el conjunt de l’Estat espanyol. Explica que en un primer
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moment, alguns van dir que la causa era l’existència de diner negre i després
es va argumentar que era com a conseqüència de l’aparició de l’euro, entre
altres factors.
Diu, però, que quan es parla amb el Gremi de Constructors, es veu ràpidament
quin és el motiu pel qual estan augmentant tant els preus en aquest sector, i
exposa tres factors que combinen entre ells: per una banda, els interessos a
llarg termini són molt baixos; per una altra banda, la renda variable està en crisi
i, per tant, qui tingui un cert capital té problemes per col.locar-lo; i, per últim, un
factor, que és més fonamental que aquests, i que està provocant realment el
desequilibri dels preus del mercat, consistent en el fet que en aquests
moments, el món bancari ofereix préstecs hipotecaris del 100 per 100 del valor
del pis, tenint en compte que fins fa poc oferia el 80 per 100.
Diu, per tant, que és possible contractar préstecs del 100 del 100 del total del
capital, a 35 anys, cosa que provoca que el ciutadà es faci el plantejament del
préstec del seu habitatge en funció de la quota que pot pagar cada mes, i el
banc és l’encarregat de fer els càlculs necessaris per saber durant quants anys
haurà de pagar i quin cost total pot assumir o quin habitatge pot adquirir.
Aquesta situació té avantatges i inconvenients, ja que, quan hi ha més
demanda que oferta, òbviament augmenta el preu dels habitatges.
Remarca que a la ciutat de Manresa les cases que tenen més sortida en el
mercat en aquest moment no són les de nivell mig/baix, sinó les de nivell
mig/alt, per tant, amb valors de construcció alts i amb acabats de qualitat.
Manifesta, en conseqüència, que el fet que l’Ajuntament de Manresa apliqui el
3,6 per 100 de l’ICIO sobre les bases que aprova el Col.legi d’Arquitectes, no té
influència en absolut sobre el preu de venda dels habitatges, sinó que aquest
preu és fruit d’altres factors.
Diu que una cosa diferent és que si cal tenir en consideració la important
aportació del món de la construcció a les arques municipals, però creu que
aquesta consideració no s’ha de discutir en aquest moment, malgrat que
s’estigui parlant de les Ordenances Fiscals, perquè la nova Llei reguladora de
les hisendes locals, que s’està elaborant, molt probablement gravarà molt més
el món de l’habitatge, ja sigui el de propietat o el de construcció.
El senyor de Puig i Viladrich dedueix de la intervenció del senyor Canongia
que sembla satisfet que hi hagi tot un conjunt de pisos que no surten al mercat,
i és precisament d’aquest fet que es queixa el GMCiU, tenint en compte que hi
ha un sector de persones que no poden accedir a un determinat tipus de pisos,
en concret, els corresponents al nivell mig/baix.
Creu que és per a aquestes persones que poden ser importants aquestes
quantitats.
Diu que, de la manera en què ho ha explicat el senyor Canongia, sembla que
se n’alegri d’aquesta situació i espera que no sigui així, ja que, si es transcriu
tal com ho ha explicat, potser algun dia algú pot retreure al regidor d’Hisenda o
a l'equip de govern de vanagloriar-se d’aquesta situació.
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El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig, perquè estigui
tranquil, que hi ha pocs ajuntaments a Catalunya que han fet l’esforç de posar
150.000.000 de pessetes perquè l’Institut Català del Sòl posés sòl a disposició
dels seus ciutadans, per poder construir 700 habitatges de protecció oficial.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1 i 6.1.2
de l’ordre del dia, s’aproven per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPP) i, per tant, amb el quòrum que
determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya, pel que fa al dictamen número 6.1.1, pel que
esdevenen en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.3

APROVACIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
LES OBRES DE MILLORA DEL CARRER MESTRES CABANES I
APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I
APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de l’11
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe emès conjuntament pel Cap del Servei d'Urbanisme i la Cap de
Secció d'Hisenda, referent a la determinació del cost de l'obra de reforma del
carrer Mestres Cabanes, 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 2 de maig de 2002 fou inicialment aprovat el
projecte d'obra de millora del carrer Mestres Cabanes, quedant
definitivament aprovat amb efectes del dia 22 de juny de 2002.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de
75.345,15 €.

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 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.
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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, en relació amb 26 i 33 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, General Tributària.
art. 28 a 37 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de las Hisendes Locals.

III. Fonaments de dret
3.1.Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals,
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 de reforma del carrer Mestres Cabanes, té aquesta
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.
Com s’indica a la memòria del projecte d’obres:
“La pavimentació del vial, resultat de varis arranjaments provisionals,
presenta un aspecte irregular amb diversos materials. Així mateix, no
presenta un espai destinat al pas de vianants en un dels seus costats. La
vorera sud es redueix al cap de vorera del Carrer Barcelona, no existint
vorera en aquest lateral de manera que el paviment asfàltic no arriba fins a
la façana de les edificacions existents, deixant una estreta franja de terreny
natural. D’altra banda, no hi ha clavegueram ni canalització de gas al carrer
Mestres Cabanes, el qual tampoc no disposa de xarxa de telefonia.
Per tant, la realització de les obres de millora, que comprenen (a banca del
replanteig general de l’obra, l’extracció i retirada dels paviments existents, i
els corresponents moviments de terres) la construcció del clavegueram, la
implantació de serveis (aigua, gas, enllumenat públic i xarxa de telefonia)
en total la longitud del carrer i la pavimentació amb llambordes de formigó,
representen doncs un evident benefici especial per a totes les finques
veïnes.
3.2.L’art. 34.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, 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), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, s’ha considerat procedent
l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o
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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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals, 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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, 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

0€
75.345,15 €
0€
0€

TOTAL COST

75.345,15 €

3.6.La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, 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.
En el projecte d'obres s'han diferenciat dues fases, una d'elles executada
sobre sòl de propietat municipal i que es finançarà íntegrament amb
recursos propis, i una altra fase que correspon al projecte d'urbanització del
vial públic, que es finançarà mitjançant contribucions especials. Per les
característiques del carrer, amb una urbanització únicament superficial i
clarament deficitària, es creu convenient l'aplicació del 90% sobre el cost
que suporta l'Ajuntament en aquesta fase.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

73.345,15 €
90 %
67.810,64 €

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
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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 de la LHL, 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 de millora del carrer Mestres Cabanes és procedent exigir
contribucions especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art.
29 de la LHL 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) de la LHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3.La base imposable serà com a màxim 67.810,64 €, 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 de la LHL. 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 proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres de
millora del carrer mestres Cabanes.
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)

75.345,15 €
90 %
67.810,64 €
1.714 m2
39,5628 €/m2

TERCER Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
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* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major
difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.”
ANNEX 1
BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DE MILLORA DEL
CARRER MESTRES CABANES
Primera. Fet imposable
1.

D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals, 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 de millora del carrer Mestres Cabanes, té aquesta
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.
Com s'indica a la memòria del projecte d'obres:
"La pavimentació del vial, resultat de varis arranjaments provisionals, presenta un aspecte irregular
amb diversos materials. Així mateix, no presenta un espai destinat al pas de vianants en un dels
seus costats. La vorera sud es redueix al cap de vorera del Carrer Barcelona, no existint vorera en
aquest lateral de manera que el paviment asfàltic no arriba fins a la façana de les edificacions
existents, deixant una estreta franja de terreny natural. D'altra banda, no hi ha clavegueram ni
canalització de gas al carrer Mestres Cabanes, el qual tampoc no disposa de xarxa de telefonia".
Per tant, la realització de les obres de millora, que comprenen (a banda del replanteig general de
l'obra, l'extracció i retirada dels paviments existents, i els corresponents moviments de terres) la
construcció del clavegueram, la implantació de serveis (aigua, gas, enllumenat públic i xarxa de
telefonia) en tota la longitud del carrer i la pavimentació amb llambordes de formigó, representen
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 22070 i 22074.

Segona. Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals, 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
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1.

El pressupost total d'execució de l'obra és de 75.345,15 €, 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

0
75.345,15
0
0

TOTAL COST

75.345,15 €

€
€
€
€

2.

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.

3.

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
En el projecte d'obres s'han diferenciat dues fases, una d'elles executada sobre sòl de propietat municipal
i que es finançarà íntegrament amb recursos propis, i una altra fase que correspon al projecte
d'urbanització del vial públic, que es finançarà mitjançant contribucions especials. Per les característiques
del carrer, amb una urbanització únicament superficial i clarament deficitària, es creu convenient
l'aplicació del 90% sobre el cost que suporta l'Ajuntament en aquesta fase.
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), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals, 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 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

2.

73.345,15 €
90 %
67.810,64 €

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

539.252,25 €
1.714 m2
39,5628 €/m2

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
S’estableixen els terminis de cobrament següents:
- 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
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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 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre reguladora de les Hisendes Locals.”

El senyor Canongia i Gerona explica breument el dictamen dient que fa
referència a l’aprovació de les contribucions especials corresponents a les
obres del carrer Mestres Cabanes, anomenat antigament com a “carrer 222”
(ho diu per als qui, com ell, coneixen una mica l’antiga llista de carrers, que
tenia la seva gràcia).
Concreta que el preu del mòdul unitari és de 39,5628 euros per metre quadrat.
El senyor de Puig i Viladrich diu que el mòdul de repercussió és molt car, ja
que és de 6.500 pessetes per metre quadrat i, per tant, que es tracta d’una de
les urbanitzacions més cares dels darrers anys, tenint en compte que és una
promoció nova, que, a més, tenia accés pel carrer del Mestres Cabanes.
Diu que el GMCiU no posa mai cap problema en aquests expedients, però en
aquest cas s’abstindrà en la votació del dictamen, perquè no ho veu clar.
Demana que aquest tema quedi sobre la taula i que es repassessin els
números, ja que els considera extraordinàriament cars.
L'alcalde diu al senyor de Puig que efectivament es tracta d’una promoció nova
i que el promotor sabia que aquest carrer aniria bàsicament a càrrec de la
promoció nova.
Afegeix que aquesta és l’aprovació provisional de les contribucions especials i
que, per tant, s’obrirà un termini d’exposició pública de 30 dies, durant els quals
es podrà veure si hi ha hagut algun error per part del govern i cercar els
aclariments que s’estimin més oportuns, independentment del posicionament
de vot del GMCiU respecte al dictamen, que personalment entén perfectament.
Insisteix, doncs, que és cert que la promoció nova era l’encarregada de la
majoria d'aquestes contribucions i recull el suggeriment del senyor de Puig en
el sentit de revisar l’expedient per fer aquesta valoració.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP) i, per tant, amb el
quòrum que determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, pel que esdevé en acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.4

DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE
D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 33/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen, del 15 d’octubre del 2002, que, transcrit,
diu el següent:

180

“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2003, 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 de
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal
d'aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2001, i amb càrrec a recursos generats per majors
ingressos del Pressupost Municipal i per baixes de crèdits de despeses d’altres
partides del Pressupost Municipal, no compromeses 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 2003.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 33/2002 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida
511.0.601.26, per un import de 105.527,43 euros, el qual quedarà:

Quotes urbanització

105.527,43 euros

Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient 33/2002 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 33/2002
ESTAT DE DESPESES
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida

Denominació

452.2.789

Piscines.- Altres transferències

511.0.601.26

Car.Camins veïn.vies públiques.Urbanització Pla Especial Institut

Crèdit
actual
0,00

T O T A L .........................................

Augment
45.076,00

Crèdit
Causes
definitiu
45.076,00 Conveni amb Club Natació Manresa

105.527,43 105.527,43 Urbanització Pla Especial Institut

150.603,43

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 33/2002
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ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Denominació

121.4.221

Altres edificis.- Subministraments

222.1.221

Edifici La Florinda.- Subministraments

422.1.221

Ensenyament bàsic.- Subministraments

422.3.221

Ensenyament . Arts.- Subministraments

322.0.222
452.4.222

Serveis d'Ocupació. Estructura General.Comunicacions
Joventut.- Comunicacions

313.0.222

Acció Social.- Comunicacions

121.0.222

Administració General.- Comunicacions

222.0.222

Seguretat.- Comunicacions

412.0.222

Hospitals, Serv.Assist. I Centres de Salut.Comunicacions
Ensenyament bàsic.- Comunicacions

422.1.222
451.2.222

Crèdit
actual
120.200,00

Augment

Baixa

Crèdit
Causes
definitiu
139.200,00 Consignació insuficient

19.000,00

23.250,00

4.800,00

28.050,00 Consignació insuficient

203.000,00

4.600,00

207.600,00 Consignació insuficient

7.813,00

800,00

8.613,00 Consignació insuficient

11.140,00

5.000,00

16.140,00 Consignació insuficient

3.910,00

2.200,00

6.110,00 Consignació insuficient

4.300,00

3.200,00

7.500,00 Consignació insuficient

132.220,00

2.000,00

134.220,00 Consignació insuficient

24.040,00

1.000,00

25.040,00 Consignació insuficient

1.505,00

400,00

1.905,00 Consignació insuficient

1.800,00

600,00

2.400,00 Consignació insuficient

600,00

100,00

700,00 Consignació insuficient

10.520,00

3.500,00

14.020,00 Consignació insuficient

680,00

270,00

950,00 Consignació insuficient

900,00

50,00

950,00 Consignació insuficient

322.2.222

Tallers Ocupacionals i Centres Oberts.Comunicacions
C.Cívics/ S.Ciutat/Teatre Conservatori.Comunicacions
Comunicació Social i Participació
Ciutadana.- Comunicacions
Escola Taller.- Comunicacions

121.4.226

Altres edificis.- Despeses diverses

6.010,00

5.300,00

11.310,00 Consignació insuficient

511.0.601.01

Carreteres, camins veïn. I vies publiques.- 180.304,00
Honoraris redacció projectes
Ensenyament bàsic.- Transports
7.200,00

63.101,00

243.405,00 Consignació insuficient

2.642,76

9.842,76 Consignació insuficient

Ensenyament bàsic.- Millores edificis i altres
construccions
Altres programes culturals.- Altres
transferències
Altres programes culturals.-Despeses
diverses
Organs de govern. Regidories.- Altres
transferències
Fires i promoció del comerç.- Altres
transferències
Turisme.- Despeses diverses

30.000,00

41.485,94

71.485,94 Consignació insuficient

327.537,00

18.000,00

345.537,00 Consignació insuficient

115.996,00

12.000,00

127.996,00 Consignació insuficient

101.395,00

18.000,00

119.395,00 Consignació insuficient

126.348,42

50.366,00

176.714,42 Consignació insuficient

33.630,00

3.000,00

36.630,00 Consignació insuficient

66.100,00

18.320,75

422.1.151

Comunicació Social i Particip.Ciutadana.Pla Dinamització Comunitària
Ensenyament bàsic. Menjadors escolars.Gratificacions
Ensenyament bàsic.- Gratificacions

422.1.489

Ensenyament bàsic.- Altres transferències

98.995,00

422.8.130
121.0.141

Ensenyament Conservatori Profes.Música.- 922.522,00
Laboral fixe
Administració General.- Altre personal
465.558,14

453.0.489

Museus.- Altres transferències

453.0.226

Museus.- Despeses diverses

451.4.226

Altres Programes Culturals.-Despeses
diverses
Museus.- Maquinària, instal.lacions i
utillatge

452.3.222
463.0.222

422.1.223
422.1.632.01
451.4.489
451.4.226
111.0.489
622.3.489
751.0.226
463.0.489.05
422.2.151

453.0.213

84.420,75 Convenis Nucli Antic

2.145,00

2.000,00

145,00 Per atendre partides 422.8.130 i 121.0.141

5.333,00

4.000,00

1.333,00 Per atendre partides 422.8.130 i 121.0.141

3.470,00

95.525,00 Per atendre partides 422.8.130 i 121.0.141

3.160,00
6.310,00

62.505,00
26.945,00

4.400,00

115.996,00

9.000,00

3.500,00

925.682,00 Atendre necessitats nou equip directiu
Conservatori
471.868,14 Atendre necessitats nou equip directiu
Conservatori
12.000,00 50.505,00 Per atendre partides 453.0.226 i 451.4.226
31.345,00 Atendre contracte Servei Educatiu i
despeses diverses
124.996,00 Atendre despeses diverses
1.400,00

302.606,45

2.100,00 Per atendre partida 453.0.226

22.870,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 33/2002
ESTAT D’INGRESSOS
Subconcepte

Denominació

870.00 Romanent de Tresoreria.- Aplicació per a
finançament de crèdits extraordinaris
870.01 Romanent de Tresoreria.- Aplicació per a
finançament de suplements de crèdit
360.20 Quotes urbanització vorera c/ 1r. De Maig/
Carrasco i Formiguera
455.00 De l'administració general de la Generalitat
de Catalunya
462.00 Diputació de Barcelona.- Altres
transferències
TOTAL .........................

Previsió
Inicial

Augment

Disminució

45.076,00

Previsió
Explicació
Definitiva
45.076,00 Aplicació romanent

261.415,70

261.415,70 Aplicació romanent

105.527,43

105.527,43 Majors ingressos

1.020.000,00

12.320,75

1.032.320,75 Majors ingressos

314.935,77

6.000,00

320.935,77 Majors ingressos

430.339,88

0,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 33/2002
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RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 33/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.738.085,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.325.286,54

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.322.021,26

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

13.006.295,31

Capítol 4.- Transferències

3.697.427,05

Capítol 6.- Inversions reals

13.822.918,68

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.887.888,05

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

TOTAL ..................................................................... 66.458.602,99

Capítol 9.- Passius financers

3.732.914,34
36.061,00
11.373.716,07

TOTAL ...................………........................................... 66.458.602,99

El senyor Canongia i Gerona diu que aquest dictamen es va discutir en la
Comissió informativa, partida per partida, i que en aquell moment no disposava
d’una informació que exposarà a continuació, i que no val la pena tornar a
realitzar tot el debat.
Quant a la informació sol·licitada pels grups municipals en la Comissió, explica
que en la partida número 622.3.489, referent a les fires i promoció del comerç,
els 50.000 euros es reparteixen entre assajos de Setmana Santa dels armats;
la Casa d’Andalusia; seguretat viària per a les escoles; consum de caravanes
de les fires de l’Ascensió i de Sant Andreu; el Mercat Medieval; el lloguer del
sopar de la Cambra de Comerç al Museu; el lloguer de la Nit de l’Esportista del
Museu; i un sobrecost per l’estand que l’Ajuntament de Manresa va instal·lar a
la fira Expobages.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC), 7 vots negatius (GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPP i 1 del
senyor Vives i portell, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre,
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 i 6.1.9 de l’ordre del dia, la qual cosa és
acceptada per tots els presents.
6.1.5

ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE
BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES (ARTICLE 4.B).

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
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“Vistes les sol·licituds de 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, que s’especifiquen:
Sol·licitant: JOSÉ MANUAL DE LLANZA MAÑA, en representació de
BERGADANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ, S.L.
Expedient: OBM/200200131 - ICB/000090
Descripció obres: Remodelació d’una planta per una emissora de ràdio
FM, al C/. Lladó, 1-3, entresol-1a.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP VILASECA BRUGUERAS
Expedient: OBM/200200150 - ICB/000096
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge a la Plaça Reforma, 3-àtic1a.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: CRISTINA BLESA PICAS, en representació de COMUNITAT
DE PROPIETARIS DEL CARRER CANAL, 27
Expedient: OBM/200200156 - ICB/000100
Descripció obres: Canvi de paviment terrat i reparació de balcons al C/.
Canal, 27
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON ABAD CORRATGER
Expedient: OBM/200200165 - ICB/000108
Descripció obres: Substitució de les finestres i balcons per alumini,
substitució de persianes al C/. Escodines, 12-3r.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: IGNACIO JAÉN CASTILLO
Expedient:COM/200200316 - ICB/000121
Descripció obres: Reformar cuina i bany i instal·lacions elèctriques i
d’aigua, al carrer Serarols, 12-3r.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANTONI BUSQUET RIBES
Expedient:COM/200200274 - ICB/000115
Descripció obres: Enrajolar pis i restauració cuina i bany a la Plaça
Major, 17-3r.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: M. ANGELS VILA CASANELLES
Expedient:COM/200200307 - ICB/000116
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Descripció obres: Reforma de bany al C/. Puigterrà de Dalt, 1-3r.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: JOSÉ MANUAL DE LLANZA MAÑA, en representació de
BERGADANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ, S.L.
Expedient: OBM/200200131 - ICB/000090
Descripció obres: Remodelació d’una planta per una emissora de ràdio
FM, al C/. Lladó, 1-3, entresol-1a.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP VILASECA BRUGUERAS
Expedient: OBM/200200150 - ICB/000096
Descripció obres: Reforma interior d’habitatge a la Plaça Reforma, 3-àtic1a.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: CRISTINA BLESA PICAS, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER CANAL, 27
Expedient: OBM/200200156 - ICB/000100
Descripció obres: Canvi de paviment terrat i reparació de balcons al C/.
Canal, 27
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON ABAD CORRATGER
Expedient: OBM/200200165 - ICB/000108
Descripció obres: Substitució de les finestres i balcons per alumini,
substitució de persianes al C/. Escodines, 12-3r.-2a.
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: IGNACIO JAÉN CASTILLO
Expedient:COM/200200316 - ICB/000121
Descripció obres: Reformar cuina i bany i instal·lacions elèctriques i
d’aigua, al carrer Serarols, 12-3r.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANTONI BUSQUET RIBES
Expedient:COM/200200274 - ICB/000115
Descripció obres: Enrajolar pis i restauració cuina i bany a la Plaça
Major, 17-3r.-2a.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: M. ANGELS VILA CASANELLES
Expedient:COM/200200307 - ICB/000116
Descripció obres: Reforma de bany al C/. Puigterrà de Dalt, 1-3r.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.6

ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES (ARTICLE 4.E), PRESENTADA PER LA
SENYORA ANNA CAMPS TULLEUDA, EN REPRESENTACIÓ DEL
COL.LEGI D’ARQUITECTES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de 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, que s’especifiquen :
Sol·licitant: ANNA CAMPS TULLEUDA, en representació del COL.LEGI
D’AQUITECTES
Expedient: COM/20020277 – ICB/000114
Descripció obres: Reparar coberta al C/. Arquitecte Oms, 5
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, e) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra e) de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost
les obres de reforma, reparació o rehabilitació d’edificis o elements inclosos en
el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni historicoarquitectònic i ambiental de
Manresa.
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Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: ANNA CAMPS TULLEUDA, en representació del COL.LEGI
D’AQUITECTES
Expedient: COM/20020277 – ICB/000114
Descripció obres: Reparar coberta al C/. Arquitecte Oms, 5
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, e) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.7

ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES (ARTICLE 4.D), PRESENTADA PEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud
presentada pel Sr. JULIO BERGARA BUENO, en
representació del MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, en el
qual demana l’atorgament de beneficis fiscals de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per obres de construcció de l’edifici dels Sindicats, situat al
Passeig de Pere III, 60-62.
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 1, lletra d) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les obres realitzades per les administracions públiques, ja sigui de
forma directa o per encàrrec a tercers de les mateixes, en què concorrin
circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o social.
Vist l’informe emès pel Cap de Desenvolupament, segons el qual:
- L’immoble objecte de les obres constitueix la seu dels sindicats UGT i
CCOO, trobant-se en conseqüència afecte al desenvolupament de les
diferents activitats que constitueixen l’objecte de les organitzacions sindicals
esmentades.
- Els sindicats CCOO i UGT col·laboren habitualment amb l’Ajuntament de
Manresa en la gestió de diferents projectes d’ocupació, tan dins de l’àmbit
dels Pactes Territorials del Bages subscrits a nivell comarcal, com a través
del Pacte Local per a l’Ocupació, instrumentat mitjançant conveni de
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col·laboració subscrit a aquests efectes entre l’Ajuntament de Manresa i les
organitzacions comarcals de CCOO i UGT.
Atès que es compleixen la resta de requisits establerts a l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Per tot això proposa, al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD:
Estimar la sol·licitud i concedir al MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES, una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (expedient OMA/200200022 i
ICB/2002000024), per les obres de construcció d’un edifici de sindicat
(patrimoni sindical acumulat) al Passeig de Perer III, 60-62.”
6.1.8

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de 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, que s’especifiquen:
Sol·licitant: RAMON URANGO BRUNET, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER PAU CASALS NÚM. 5
Expedient: COM/2002000314 – ICB/000117
Descripció obres: Reparació fissures en façana al C/. Pau Casals, 5
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: TONI GRANADOS PARES, en representació de la Sra. M.
DEL CALUSTRE RIBERA SERRA
Expedient: COM/2002000317 – ICB/000118
Descripció obres: Reparació parts del balcó i façana a través
d’elevadors, al Passeig Pere III, 22 xamfrà C/. Casanova, 11
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: JOANA HERNANDEZ FERNANDEZ, en representació de Sr.
FRANCESC SOLER MARIÑOSA
Expedient: COM/2002000311 – ICB/000112
Descripció obres: Estucat de façanes al C/. Sarret i Arbós, 16
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: ISIDRO GARCIA MURILLO, en representació de la Sra.
BENEDICTA GARCIA MURILLO
Expedient: COM/2002000309 – ICB/000113
Descripció obres: Pintar i estucar façana al C/. Sant Magí, 30
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: ISIDRE FERRER MAS
Expedient: COM/2002000318 – ICB/000122
Descripció obres: Pintar la façana al C/. Sant Joan núm. 72 “Casa Majó”
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: MONTSERRAT FIGUERES CERDANS, en representació de
SAFICA, S.A.
Expedient: COM/2002000320 – ICB/000123
Descripció obres: Arranjament de façana al C/. Gaudi, 17-1r.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ALEXIS PERRAMON OBRADORS, en representació de la
Sra. JOSEFA UBACH FARRÉ
Expedient: COM/2002000323 – ICB/000120
Descripció obres: Obres de reparació de la façana principal de l’edifici
de la Ctra. de Vic, 37.
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.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 2 del mateix article 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.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: RAMON URANGO BRUNET, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER PAU CASALS NÚM. 5
Expedient: COM/2002000314 – ICB/000117
Descripció obres: Reparació fissures en façana al C/. Pau Casals, 5
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Benefici fiscal concedit: 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: TONI GRANADOS PARES, en representació de la Sra. M.
DEL CALUSTRE RIBERA SERRA
Expedient: COM/2002000317 – ICB/000118
Descripció obres: Reparació parts del balcó i façana a través
d’elevadors, al Passeig Pere III, 22 xamfrà C/. Casanova, 11
Benefici fiscal concedit: 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: JOANA HERNANDEZ FERNANDEZ, en representació de Sr.
FRANCESC SOLER MARIÑOSA
Expedient: COM/2002000311 – ICB/000112
Descripció obres: Estucat de façanes al C/. Sarret i Arbós, 16
Benefici fiscal concedit: 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: ISIDRO GARCIA MURILLO, en representació de la Sra.
BENEDICTA GARCIA MURILLO
Expedient: COM/2002000309 – ICB/000113
Descripció obres: Pintar i estucar façana al C/. Sant Magí, 30
Benefici fiscal concedit: 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: ISIDRE FERRER MAS
Expedient: COM/2002000318 – ICB/000122
Descripció obres: Pintar la façana al C/. Sant Joan núm. 72 “Casa Majó”
Benefici fiscal concedit: 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: MONTSERRAT FIGUERES CERDANS, en representació de
SAFICA, S.A.
Expedient: COM/2002000320 – ICB/000123
Descripció obres: Arranjament de façana al C/. Gaudi, 17-1r.
Benefici fiscal concedit: 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: ALEXIS PERRAMON OBRADORS, en representació de la
Sra. JOSEFA UBACH FARRÉ
Expedient: COM/2002000323 – ICB/000120
Descripció obres: Obres de reparació de la façana principal de l’edifici
de la Ctra. de Vic, 37.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.9

ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER LA FUNDACIÓ
SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 14
d’octubre del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel Sr. MANEL VALLS i MARTORELL en nom i
representació de la FUNDACIÓ SOCISANITÀRIA DE MANRESA, FUNDACIÓ
PRIVADA, en la qual demana l’atorgament de beneficis fiscals en l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres per a la construcció d’un C.A.P. i d’un
Centre social i sociosanitari al carrer Remei de Dalt, 8-10 (Expedient llicència
OMA/2001000125).
Atès que 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 per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % de la
quota de l’impost les construccions, instal·lacions i obres realitzades per les
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de
les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric,
artístic o d’ús públic o social.
Atès que de l’expedient es desprèn que l’ampliació de llits de l’Hospital de Sant
Andreu, amb un pressupost d’1.247.005,58 € va a c àrrec del sol·licitant, i la
construcció d’un centre d’atenció primària, amb un pressupost de 890.054,21 €
va a càrrec del Servei Català de la Salut, segons conveni signat en data
22/05/2001.
Vist l’informe emès pel Director dels Serveis a la Persona, segons el qual:
Aquestes obres impliquen l’ampliació de llits de l’Hospital de Sant Andreu i la
construcció d’un C.A.P., el que suposa un benefici social molt important per a
les persones de la ciutat i comarca.
És pel que es valora molt positivament la construcció d’un C.A.P. i d’un Centre
social sociosanitari al carrer Remei de Dalt, 8-10 de Manresa, per part de la
Fundació Sociosanitària de Manresa, Fundació Privada de Manresa que
permetran donar servei a una part de la població i a les persones grans de
Manresa i es considera que reuneix 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 per aquests motius es proposa la
concessió de la bonificació del 50 % de la quota de l’impost per a l’aplicació de
llits a l’Hospital de Sant Andreu, en base a les circumstàncies expressades en
els punts anteriors.
Atès que, quant a la construcció d’un C.A.P., es compleixen els requisits de
l’article 4-bis, 1, d) de l’ordenança fiscal esmentada.
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Atès que es compleixen la resta de requisits establerts a l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD
Estimar la sol·licitud i concedir a la FUNDACIÓ SOCISANITÀRIA DE
MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA una bonificació del 50% en la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la construcció d’un
Centre social i sociosanitari i una bonificació del 95% en la quota de l’impost
per a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària al carrer Remei de Dalt, 810 (Expedient llicència OMA/2001000125).”
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
dictàmens directament a votació i s'aproven per unanimitat dels 23 membres
presents, amb l’abstenció dels senyors Mora i Villamate i Vives i Portell, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa
l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen en
acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER TAL DE MANIFESTAR EL SEU SUPORT ALS
ENCAUSATS PER LA DENÚNCIA A LES MANIFESTACIONS DEL REI
SOBRE LA LLENGUA CASTELLANA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 17 d’octubre del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que el dia 23 d’abril de 2001, en el decurs de l’acte de lliurament del
Premi Cervantes a l’escriptor Francisco Umbral, va intervenir el Sr. Juan Carlos
de Borbón y Borbón, Rei d’Espanya i en el seu discurs s’assegurava literalment
que “...nunca fue la nuestra lengua de imposición, si no de encuentro; a nadie
se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos
quienes hicieron suyos por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes...”
Atès que el dia 8 d’abril d’enguany, una plataforma de catorze entitats cíviques
de l’àmbit dels Països Catalans presentaren, davant l’Audiència Nacional de
Madrid, una denúncia a partir de l’esmentat discurs entenent que les
expressions allà reflectides poden ser constitutives de delicte en base a l’article
607.2 del Codi Penal, que preveu el delicte de difusió d’idees relacionades amb
el genocidi, tal i com també es contempla a nivell internacional en la Convenció
sobre el Genocidi aprovada des del 9 de desembre de 1949 i de la qual l’Estat
espanyol n’és signatari.
Atès que el dia 24 de setembre d’enguany, en Jesús Artiola, que actuà en la
presentació de la denúncia com a portaveu de l’esmentada plataforma, fou
cridat a l’Audiència Nacional de Madrid per portar a terme les diligències
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prèvies per encausar-lo per un suposat delicte d’injúries i calumnies a la figura
del Rei, previst en l’article 490 nº 3 del Codi Penal espanyol.
Atesa la gravetat dels fets relacionats, el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament
de Manresa, proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. Denunciar el falsejament i els menyspreu històric cap a la llengua i cultura
catalanes que suposen les paraules transcrites anteriorment.
2. Donar suport a les persones i entitats encausades tot reclamant que es
tanqui qualsevol acció jurídica i legal en contra d’elles entenent que no hi
ha cap prova que justifiqui l’aplicació del Codi Penal.
3. Donar suport a les accions que es puguin endegar per tal de portar a
instàncies internacionals la denúncia dels fets.
4. Instar el Parlament de Catalunya a posicionar-se a favor dels encausats tot
ratificant la injustícia històrica que ha patit la llengua i la cultura catalanes.
5. Fer arribar aquest acord a l’Audiència Nacional i a la Fiscalia General de
l’Estat com a parts acusadores així com a la plataforma “Jo també em
planto” com a impulsora de la campanya.”
El senyor Fontdevila i Subirana defensa la proposició dient que està
motivada per la campanya impulsada per la plataforma “Jo també em planto” i
probablement per unes circumstàncies gairebé paradoxals, que comencen el
dia de Sant Jordi, el 23 d’abril del 2001, durant el transcurs de l’acte de
lliurament del Premi Cervantes, que va recollir el senyor Francisco Umbral,
quan el Rei Joan Carles va assegurar literalment en el seu discurs que “Nunca
fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó
nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron
suyo por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes.”
Manifesta que va es veu que això és una pífia solemne, si més no, per als qui,
com ell, s’han educat en aquest país i saben el pa que s’hi donava, i que es va
denunciar de manera moral i pública pels mitjans de comunicació.
Afegeix que hi va haver una plataforma que va impulsar la denúncia de
l’esmentat discurs, entenent que les expressions que en ell es deien podien ser
constitutives de delicte.
Explica que, malgrat que algú pugui opinar que això és dur-ho molt enllà, hi va
haver uns ciutadans que es van animar a tirar-ho endavant i manifesta que el
més sorprenent en aquest país és que, contra tot pronòstic, aquesta denúncia
es capgira i al senyor Jesús Artiola, que va tenir la pega o la virtut de ser el
primer en signar, li va arribar la denúncia des de l’Audiència Nacional de
Madrid, en fase de diligències prèvies, per encausar-lo per un suposat delicte
d’injúries i calumnies a la figura del Rei, tipificat en el Codi Penal espanyol.
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Diu, per tant, que el senyor Jesús Artiola està encausat, i suposa que també
aniran avisant els qui van signar amb ell.
Opina que és trist que s’hagin de viure les coses d’aquesta manera, en el sentit
que els nacionalistes espanyols són considerats patriotes, i normalment el Rei
hi va al davant; i, en canvi, quan els nacionalistes catalans intenten “posar el
punt sobre la i” , se’ls qualifica de nacionalistes excloents, cosa que encara deu
ser pitjor en el cas dels antimonàrquics.
Diu, finalment, que el GMERC demana amb aquesta proposició que el Ple doni
suport no només a la denúncia del falsejament i del menyspreu històric cap a la
nostra llengua, que un és fet recurrent i habitual, sinó també a donar suport a
les persones i entitats encausades, en aquest cas pel delicte d’injúries i
calumnies envers la figura del Rei d’Espanya, i a les accions jurídiques que es
puguin endegar per tal de portar a instàncies internacionals la denúncia dels
fets.
Afegeix que també es proposa en el text de la proposició instar el Parlament de
Catalunya a posicionar-se a favor dels encausats i fer arribar aquest acord a
l’Audiència Nacional i a la Fiscalia General de l’Estat com a parts acusadores,
així com a la plataforma “Jo també em planto”, que és la impulsora d’aquesta
campanya.
Demana, per acabar, el vot afirmatiu a la proposició, perquè els mitjans de
comunicació se’n facin ressò i tothom en tingui coneixement.
El senyor Canongia i Gerona proposa, en nom del GMS, la votació separada
dels punts de la proposició, i diu que el seu grup no té inconvenient en donar
suport al primer punt sobre “denunciar el falsejament i el menyspreu històric
cap a la llengua i la cultura catalanes que suposen les paraules transcrites
anteriorment.”.
Quan als punts 2, 3, 4 i 5 de la proposició, manifesta que no hi donarà suport,
per considerar que serà la Justícia qui prendrà la decisió que calgui, i diu que el
GMS creu en la independència del poder judicial, que ha de ser, al seu parer,
qui conegui d’aquests temes.
Opina sincerament que es tracta d’un conflicte de despropòsits, tant pel que fa
a la querella que es va presentar en el seu dia contra el Rei, com a la resposta
que va donar al respecte l’Audiència Nacional, i insisteix que serà la Justícia
l’encarregada de decidir.
Diu finalment que el GMS veu clar que s’ha produït un falsejament i un
menyspreu històric cap a la llengua i la cultura catalanes i, per tant, hi donarà
suport.
El senyor Javaloyes i Vilalta es pregunta si és possible fer el que proposa el
senyor Canongia, ja que en moltes ocasions s’han presentat dictàmens
respecte els quals el GMPP s’ha manifestat a favor d’algun dels seus punts i se
li ha dit que no era possible ja que tot formava part del mateix paquet.
Creu, per tant, que al marge del fet que cadascú exposi el seu parer en relació
amb cadascun dels punts de la proposició, la votació s’hauria de fer conjunta, i
diu que, en tot cas, el secretari podria aclarir aquest aspecte.
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Afegeix que és possible fer-ho, el GMPP tampoc té inconvenient en votar
afirmativament el punt primer de la proposició.
L'alcalde diu al respecte que alguna vegada s’ha fet, però que, en tot cas que
es faci el que el secretari consideri més convenient.
A continuació, dóna la paraula al secretari.
El secretari explica que, tenint en compte que no es tracta d’un assumpte de
gestió, sinó purament declaratiu, no hi ha cap imposició en el sentit que sigui un
acord únic o que es pugui fer votació separada, per tant, sota el seu punt de
vista, la Corporació pot decidir la manera de fer-ho.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al conjunt de
la proposició, perquè, malgrat que en els temes jurídics sempre ha tingut un
gran respecte en el sentit que l’acció jurídica pugui funcionar de la manera més
independent possible, sense que es creïn pressions, en aquest cas, tenint en
compte que hi ha una persona que està encausada en aquest assumpte, per
ser capdavanter de la plataforma, i no se sap qui més pot veure’s implicat
posteriorment, i donat que tots estan d’acord amb el primer paràgraf de la
proposició, creu que es faria un flac favor si no s’intenta donar suport d’alguna
manera més al senyor Jesús Artiola.
El senyor Fontdevila i Subirana confessa, en to simpàtic, que ha tingut un
moment d’emoció interna quan ha sentit que el senyor Canongia deia que
estava per la “independència” malgrat que a continuació ha afegit “del poder
judicial”, i li diu que ha estat genial.
L'alcalde respon al senyor Fontdevila, en el mateix to de broma, que la
genialitat que atribueix al senyor Canongia és la mateix amb què es veu al
representant del GMERC durant les Festes de la Llum cridant “viva el Rey”.
Sotmès a votació el punt número 1 de la part resolutòria de la proposició,
s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, pel que esdevé en acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Sotmesos a votació conjunta els punts 2, 3, 4 i 5 de la part resolutòria de la
proposició es rebutgen per 13 vots negatius (11 GMS i 2 GMPP) i 12 afirmatius
(1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU).
7.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, CIU, ERC, PP I ICV PER
TAL QUE L’AJUNTAMENT DE MANRESA S’ADHEREIXI A LA COMISSIÓ
DE LA DIGNITAT, QUE RECLAMA LA DOCUMENTACIÓ CATALANA DE
L’ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 17 d’octubre del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
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“Atès que una part molt important dels fons documentals del “Archivo General
de la Guerra Civil Española” (iniciat el 1996) està constituïda per documents de
la “Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos” que l’exèrcit
de Franco obtenia selectivament durant la Guerara (1936-1939) constituint una
de les fonts bàsiques d’informació per al “Tribunal Especial para la Represión
de la Masonería y el Comunismo” creat el 1940.
Atès que aquests fons són fruit del robatori a què fou sotmès el poble català -i,
amb ell, el seu govern, ajuntaments, organitzacions sindicals, associacions i
personalitats- d’ençà l’abril de 1938 quan s’inicià l’ocupació de Catalunya per
l’exèrcit franquista.
Atès que l’Estat Espanyol ratificà (9 de juny de 1960) el Conveni Internacional
de la Haia sobre Protecció de Béns Culturals en cas de Conflicte Armat (14 de
maig de 1954), que defensa la immunitat dels béns i el deure de la seva
salvaguarda davant de qualsevol tipus de requisa o apropiació, ja siguin
conflictes internacionals o no.
Atès que el Consell Internacional d’Arxius, adscrit a la UNESCO, s’ha
manifestat repetidament pel que fa al dret dels legítims propietaris a exigir la
restitució de la documentació objecte d’espoli o sostracció per motiu de
conflicte bèl.lic (Resolució 46/10 de l’Assemblea General de l’ONU, 1991).
I atès que des del 1978 fins avui, representants electes dels catalans i el mateix
Parlament de Catalunya per unanimitat (Resolució de 18 de maig de 1989) han
demanat reiteradament la devolució dels documents manllevats -públics i
privats-, els grups sotasignants de l’Ajuntament de Manresa adoptem els
següents
ACORDS
1. Adherir-nos a la Comissió de la Dignitat que reclama la titularitat i el retorn
de la documentació catalana avui dipositada a l’Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca, entre la qual n’hi ha de pertanyent al nostre municipi.
2. Instar a les autoritats espanyoles per a que acompleixin, sense més
dilacions, l’acord del Consell de Ministres del Govern espanyol (15 de març
de 1995) que decideix el retorn dels fons a Catalunya.
3. Fer arribar aquesta proposició a la Comissió de la Dignitat així com al
Govern i el Parlament de Catalunya i el mateix Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca.”
El senyor Fontdevila i Subirana exposa que el tema dels papers de
Salamanca, o, essent més estricte, dels papers de Catalunya que avui encara
són a Salamanca, torna a estar d’actualitat en els darrers dies. Recorda, en
aquest sentit, que durant els dies 14 i 15 de setembre es van celebrar diversos
actes que convidaven a reflexionar sobre aquesta realitat i, fins i tot, hi va haver
una visita d’alguns intel·lectuals i representants de grups polítics a Salamanca
per fer evident aquesta voluntat de recuperar tot un conjunt de papers.
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Continua dient que, quan el franquisme va abolir tot el conjunt d’institucions
autonòmiques catalanes i va prohibir els partits polítics i els sindicats, les
associacions i, fins i tot, aquelles publicacions que no es consideraven addictes
al règim, ho va acompanyar de depuracions i confiscacions de béns materials,
consistents en paperassa i documentació que va anar a parar a diversos arxius
avui centralitzats a Salamanca.
Informa que aquest règim de recuperació de documentació va començar al
juliol de l’any 1936 i no es va derogar fins l’any 1948, fet que dóna una idea
sobre el volum del conjunt documental que es troba dipositat a Salamanca.
Diu que aquesta documentació és d’una gran transcendència política, sobretot
perquè la presència dels papers de Salamanca ens recorda allò que voldríem
que no hagués passat, però que, de fet, sí que va passar.
Comenta que per a la majoria de gent de Salamanca o per als salmantins
probablement aquest dipòsit no representa res i, en canvi, per a la majoria dels
catalans sí, ja que en aquell arxiu hi ha el gruix o un bon tros de la nostra
història, amb un elevat valor simbòlic i sentimental.
Acaba la seva exposició dient que avui es pot celebrar que, si més no, aquesta
proposició es voti per unanimitat, però creu que els catalans no podrem
considerar com a totalment finalitzat el règim franquista que vam haver de patir
fins que no haguem recuperat allò que és nostre, com a Corporació, com a
entitat o com a particular.
Creu que ningú no s’hi pot negar, ni amb arguments amb pretensions
científiques, a no ser que en el fons al darrera hi bategui la complicitat política
que va inspirar en el seu dia aquesta confiscació.
Diu finalment que, malgrat que ja a l’avançada s’ha aconseguit un
posicionament unànime, que els enorgulleix a tots, ara demana que es refermi
amb el vot afirmatiu dels membres presents.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
7.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ MIXTA MUNICIPAL
PER A LA QUALITAT DE LA SANITAT A MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 17 d’octubre del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que la nova reordenació sanitària que es porta a terme a la nostra ciutat
portarà canvis en la seva gestió.
Atès que aquest canvi de gestió es reflecteix en el model de les àrees bàsiques
de salut, barri vell i Ctra. de Santpedor.
Atesa la preocupació que està provocant en l’àmbit laboral afectat i en la
ciutadania en general, el fet que la qualitat assistencial es vegi minvada.
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Atès que la qualitat assistencial en les àrees bàsiques de salut és primordial
per tenir un servei de salut acurat i una qualitat de vida que hom espera dels
serveis públics.
Atès que els canvis afecten als serveis hospitalaris i en el conjunt de la sanitat,
la perspectiva del servei ha de ser vist des de la seva globalitat.
PROPOSEM:
1.

Crear una Comissió Mixta Municipal per a la Qualitat de la Sanitat que
tingui per a objectius mínims:
- L’estudi de les prestacions del servei.
- Vetllar per les possibles disfuncions assistencials que es detectin i
proposar mesures per a la millora de la qualitat.
- Vetllar per la transparència dels acords adoptats amb la nova
reordenació sanitària que es porta a terme.

2.

Aquesta Comissió hauria de ser integrada pels col.lectius professionals
afectats directament per la reordenació que es porta a terme, entre altres
que es considerin adients i convenients, dins del Consell Municipal de la
Salut.”

El senyor Javaloyes i Vilalta recorda que al començament del Ple ja ha
comentat aquesta proposició i demana el vot afirmatiu dels membres presents.
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que, com ja ha manifestat
abans, està d’acord en votar afirmativament la proposició, la intenció de la qual
creu que és clara i consisteix en cercar el màxim possible d’elements que
puguin garantir que el procés que s’està vivint actualment a Manresa sigui el
més controlat possible per part de tots els agents implicats.
Li sembla bé que s’hagi tingut aquesta iniciativa, incorporant-la al Consell
Municipal de Salut, que, per una altra banda, ja fa aquestes funcions.
Aprofita l’ocasió per informar que en les darreres reunions del Consell
Municipal de Salut s’ha fet el seguiment d’aquest temes que avui s’han tractat
al Ple, i que es continuarà fent.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU a la
proposició i fa notar un error de redacció del text consistent en que en el punt
primer de la part resolutòria es parla de defuncions en llocs de referir-se a
disfuncions.
El senyor Irujo i Fatuarte diu al senyor de Puig que troba molt encertat
l’aclariment que ha fet, perquè si es tractés de les possibles defuncions,
significaria que es té una visió molt pessimista del nou model sanitari que es vol
introduir a Manresa.
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L'alcalde demana a totes les persones que han assistit avui al Ple i als mitjans
de comunicació que entenguin que a tres quarts de dotze de vegades es
frivolitza sobre qüestions que són serioses.
Entén que la proposició que ha presentat el GMPP, i sobretot dins del marc del
Consell Municipal de la Salut, ha de plantejar treure neguits com els existents
fa escassament quatre hores.
Sotmès el dictamen a votació, amb la correcció de l’errada material exposada pel
senyor de Puig en el sentit que on diu “defuncions” ha de dir “disfuncions”,
s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, pel que esdevé en acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos
assumptes sobrevinguts presentats, que s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG
781/1986, l’art. 82.3 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

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT QUE CONSISTEIX EN L’ARRENDAMENT A LLARG
TERMINI DE MATERIAL INFORMÀTIC PER A L’AJUNTAMENT DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 17 d’octubre del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. La cap de servei de Sistemes d'Informació ha emès un informe en data 15
d'octubre de 2002, en el qual proposa la contractació del subministrament que
consisteix en l'arrendament a llarg termini de material informàtic per a
l'Ajuntament de Manresa.
II. Les dades bàsiques del contracte són les següents:
1. Objecte del contracte:
L'objecte del contracte és el subministrament que consisteix en
l’arrendament a llarg termini de material informàtic per a l'Ajuntament de
Manresa. El material objecte de subministrament es descriu a la clàusula
2a del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
L'objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació
Nacional de Productes per Activitats (CNPA-1996): 6261. Ordinadors i
altre equipament informàtic.
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L'arrendament a llarg termini objecte de contractació pretén incorporar
mètodes que afavoreixin la renovació continuada i homogènia dels
equips informàtics, facilitant les tasques d'instal·lació, millorant els
aspectes vinculats amb la legalitat del programari i simplificant la gestió
administrativa de les adquisicions.
El contracte inclou també la instal·lació i posada en marxa de tot el
material subministrat.
L'adjudicatari assumeix durant tota la vigència del contracte l'obligació de
mantenir tots els dispositius o elements subministrats, inclosa la mà
d'obra i la substitució de peces, en els termes establerts en el plec de
clàusules.
2. Pressupost del contracte: 245.040,00 € , inclòs l'IVA.
10% dels recursos ordinaris exercici 2002: 4.279.171,1 €
3. Durada de l'arrendament i del contracte. L'arrendament del material
informàtic tindrà una durada de 48 mesos. A tal efecte, atenent al
calendari de lliurament previst a l'apartat b) de la clàusula 8a del plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques, el termini del
contracte anirà des de l'1 de gener de 2003 fins al 30 d'abril de 2007.
III. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data
17 d'octubre de 2002, 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
el subministrament de material informàtic 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 i tècniques.
2. Grau d’adequació del plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques a la legislació aplicable. El règim jurídic del contracte s’adequa a la
legislació vigent. El plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques és específic per aquest contracte, i no li és aplicable cap plec de
clàusules generals. El seu contingut abarca els extrems preceptuats pel
contracte de subministrament 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 secretari i l’interventor de la Corporació, de conformitat
amb l’article 268.2 de la LMRLC.

200

3. Forma d’adjudicació. La forma d’adjudicació de concurs públic que estableix
el plec de clàusules administratives i tècniques és aplicable al contracte amb
subjecció a l’article 180.2 del TRLCAP.
Donat que s’utilitzarà la forma de concurs públic, l’òrgan municipal competent
per a l’adjudicació del contracte tindrà alternativament la facultat d’adjudicar el
contracte a la proposició més avantatjosa, sense atendre necessàriament el
seu valor econòmic de la mateixa o declarar desert el concurs, motivant en tot
cas la seva decisió en base als criteris que figuren en el plec de clàusules.
El plec compleix el que preveu l’article 86 del TRLCAP, donat que la seva
clàusula 17a estableix els criteris de valoració de les proposicions
4. Expedient de contractació. Tramitació anticipada de l'expedient. De
conformitat amb el que disposa l’article 67 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 plec de clàusules administratives i
tècniques i la certificació de consignació pressupostària expedida pel senyor
Interventor de l’Ajuntament.
Tanmateix, donat que es tracta d'un expedient de tramitació anticipada, que ha
d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2003, resulten d'aplicació les previsions
que figuren a l'article 69, apartats 3 i 4 i en aquest sentit s'ha redactat el tercer
paràgraf de la clàusula 5a del plec.
5. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada del contracte i de
conformitat amb el que estableix l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d'abril, l'aprovació de l'expedient de contractació i l'adjudicació
del contracte és competència del ple de la corporació.
No obstant això, el ple pot delegar en l'alcalde la facultat d’adjudicar el
contracte i les altres posteriors atribuïdes a l’òrgan de contractació per l’article
265 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya
(interpretació, modificació i resolució del contracte), de conformitat amb l'article
22.4 de la LBRL.
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l'adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que regirà el contracte de subministrament que consisteix en
l'arrendament a llarg termini de material informàtic per a l'Ajuntament de
Manresa.
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SEGON. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament que
consisteix en l'arrendament a llarg termini de material informàtic per a
l'Ajuntament de Manresa, d'un pressupost de licitació de 245.040,00 €, inclòs
l'IVA, equivalent a una quota mensual de 5.105,00 €, que conté el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques, a adjudicar mitjançant
concurs públic per procediment obert, aplicades les circumstàncies previstes a
l’article 180.2 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
TERCER. Convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART. Delegar en l'alcalde president la facultat d’adjudicar el contracte i les
altres posteriors atribuïdes a l’òrgan de contractació per l’article 265 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (interpretació,
modificació i resolució del contracte).
CINQUÈ. L'eficàcia i executivitat de l'adjudicació del contracte quedarà
condicionada suspensivament a l'existència de crèdit pressupostari adequat i
suficient a l'estat de despeses del pressupost municipal per a l'exercici de 2003,
de conformitat amb allò que preveu l'article 69.4 del TRLCAP.
SISÈ. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor Canongia i Gerona explica que el dictamen està destinat a fer front
a la compra, mitjançant renting (lloguer de llarga durada), del material
informàtic d’aquest Ajuntament.
Informa als presents que en aquest moment l’Ajuntament compta amb 400 llocs
de treball, aproximadament, que utilitzen ordinador i diu que no és aconsellable
conservar-los més de quatre anys, tenint en compte el ritme al que avança
aquesta tecnologia.
Afegeix que, un cop feta l’ampliació del material, ara cal renovar-lo, i s’ha optat
per utilitzar el sistema de renting per canviar al voltant de 100 equips cada any i
concreta que en el primer exercici se’n renoven 110.
Acaba dient que d’aquesta manera l’Ajuntament aconseguirà disposar de les
màquines actualitzades en tots els llocs de treball.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
8.2

DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE
D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 34/2002 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen, del 17 d’octubre del 2002, que, transcrit,
diu el següent:
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“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2003, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de crèdit, a fi i
efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses
esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal
d'aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal i per a finançar els
costos necessaris per atendre obligacions que no es poden demorar fins a
l’exercici del 2003.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 34/2002 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.
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l'expedient 34/2002 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 34/2002
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Denominació

622.3.489

Fires i Promoció del comerç.- Altres
transferències

Crèdit
actual
126.348,42

Augment

Baixa

Crèdit
Causes
definitiu
132.328,42 Subvenció Fira Ecoviure 2002

5.980,00

5.980,00

0,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 34/2002
ESTAT D’INGRESSOS
Subconcepte

Denominació

462.03 Subvenció Diputació Ecoviure
TOTAL .........................

Previsió
Inicial
12.020,00

Augment

Disminució

5.980,00
5.980,00

Previsió
Explicació
Definitiva
18.000,00 Majors ingressos

0,00

PRESSUPOST 2002
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 34/2002
RESUM PER CAPITOLS
El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 34/2002 queda resumit per capítols de la
forma següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

17.254.186,00
1.733.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

18.738.085,94

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

13.325.286,54

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

10.322.021,26

Capítol 3.- Despeses financeres

1.732.193,37

Capítol 4.- Transferències

13.012.275,31

Capítol 4.- Transferències

3.703.407,05

Capítol 6.- Inversions reals

13.822.918,68

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

966.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital

3.397.243,15

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers

1.887.888,05

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers

17.083.569,22

TOTAL ..................................................................... 66.464.582,99

Capítol 9.- Passius financers

3.732.914,34
36.061,00
11.373.716,07

TOTAL ...................………........................................... 66.464.582,99

El senyor Canongia i Gerona pren novament la paraula i explica que es tracta
de la consignació en el Pressupost de la subvenció concedida per la Diputació
de Barcelona, de 5.980 euros.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC), 8 vots negatius (GMCiU) i 2 abstencions (GMPP).
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n presenten, ni se’n formulen.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 23
hores i 50 minuts, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.
............... i correlativament fins el ............
El secretari general,

Vist i plau,
L’alcalde
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