
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 19 de gener 
del 2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per 
celebrar la sessió número 1 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 
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*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
 
El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió durant el coneixement de l'assumpte 
inclòs a l'ordre del dia amb el número 2.1.2. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
1. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
1.1 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.  47, 48, 49 I 50,  
CORRESPONENTS ALS DIES  9, 15, 22 I 29 DE DESEMBRE DE 2003, I PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LA SEVA SESSIÓ NÚM. 1, 
CORRESPONENT AL 5 DE GENER DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA 
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES 
DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS  ART. 104 I 
113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Comissió de Govern en les seves sessions número 47, 48, 49 I 50,  corresponents als 
dies  9, 15, 22 i 29 de desembre de 2003, i per la Junta de govern local, en la seva 
sessió núm. 1, corresponent al 5 de gener del 2004, respectivament, pel repartiment 
que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, 
en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del 
RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
1.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
A) SERVEIS JURÍDICS I D’ASSESSORAMENT 
 
A.1) PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
 
1.3 DONACIÓ DE COMPTE DE LA  RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8855, 

DE 29 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 322/2003 INTERPOSAT PER PROMOCIONES Y GESTIONES 
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INMOBILIARIAS RATISBONA, SL & CIA S.COM, CONTRA LIQUIDACIONS 
TRIBUTÀRIES DE TAXES  PER INSTAL.LACIONS DE TANQUES I 
SIMILARS AL CARRER DOS DE MAIG. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 322/2003 interposat per 
PROMOCIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS RATISBONA, SL & CIA S. COM., 
contra les liquidacions tributàries ID. 903040062-2003, 903040136-2003, 903040063-
2003 i 903040137-2003 en concepte de taxa per la instal·lació de tanques, i 
instal·lacions semblants al carrer Dos de Maig de Manresa, durant els mesos de 
desembre de 2002 i gener de 2003.  
 
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 personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-
administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
1.4 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8731, 

DE 17 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT  431/2003-C, EN 
RELACIÓ A DESPERFECTES ORIGINATS A LA VIA PÚBLICA . 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat Penal 
número 2 de Manresa, en el procés penal procediment abreujat 431/2003-C, amb 
l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la 
responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública el dia 30 de 
novembre de 2001, presumptament pel Sr. XXX. 
 
2n.- NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el procediment abreujat 431/2003-C. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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A.2) PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
1.5 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8730, 

DE 15 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 421 I 619, EN EL 
JUDICI DE FALTES  732/2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el 
carnet professional números 421 i 619, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el 
número de Judici de Faltes 732/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 12 de desembre de 2003, consistents en 
insults i amenaces als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 421 i 619, en el Judici de Faltes núm. 
732/2003. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.3)  ALTRES ASSUMPTES 
 
1.6 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8243, 

DE 2 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE TRAMESA AL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA, DE 
L'EXPEDIENT D'AMPLIACIÓ DEL RECURS NÚM. 234/2003-C INTERPOSAT 
PER LA SENYORA XXX I ALTRE, EN RELACIÓ A LES QUOTES 
PROVISIONALS ASSIGNADES PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DEL CARRER FONT DEL GAT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a l’ampliació del recurs 
contenciós-administratiu núm. 234/2003-C interposat per la Sra. XXX i altre, contra la 
denegació presumpta del recurs de reposició interposat contra les quotes provisionals 
assignades en concepte de contribucions especials pel finançament de les obres 
d’urbanització dels carrers Font del Gat entre el carrer Major i l’Avinguda de les Bases 
de Manresa, per imports de 4.032,41€, 4.032,41€ i 4.154,61€, impugnat davant el 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, i notificar aquest acord als que 
apareguin com a interessats en el procediment, en compliment de l'article 49.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, i 
perquè tingui els efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada, emplaçant-los perquè 
puguin personar-se davant el Jutjat, com a demandats en el termini de nou dies. 
 



 5 

2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
1.7 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1, DE 2 

DE GENER DE 2004, SOBRE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA 
COMISSIÓ DE GOVERN, QUE PASSARÀ A SER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. Modificar la denominació de la Comissió de Govern, que passarà a partir d’avui a 
ser la JUNTA DE GOVERN LOCAL. Totes les referències que les resolucions i acords 
municipals facin a la Comissió de Govern s’han d’entendre fetes a la nova 
denominació que estableix la llei i aquesta resolució. 
 
2n. Declarar que la Junta de Govern Local queda constituïda amb idèntica integració, 
règim de sessions, règim de delegacions, funcions i facultats que les que tenia la 
Comissió de Govern, i que es van establir per Resolució de l’Alcalde del dia 20 de juny 
de 2003. 
 
3r. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província." 
 
1.8 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8732, 

DE 17 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE SOL.LICITUD D'INTERNAMENT DE 
LA SENYORA XXX EN UN CENTRE SOCIOSANITARI, DAVANT DEL 
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. Presentar sol·licitud d’internament de la Sra. XXX, en un centre socio sanitari, 
davant del Jutjat de Primera Instància de Manresa que per repartiment correspongui.  
 
2n. Designar la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. 
MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, per promoure l’ingrés de la Sra. XXX, en una 
residència a l’efecte de protegir els seus drets i la seva integritat física.  
 
3r. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
1.9 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8548, 

DE 3 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE SOL.LICITUD  D'ENTRADA AL 
DOMICILI DE LA FINCA SITUADA AL CARRER SÈQUIA, PER EXECUCIÓ 
SUBSIDIÀRIA D'ORDRE D'ENDERROC. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada al domicili de la finca situada al c/ Sèquia de 
Manresa, propietat de la Sra. XXX, als efectes d’executar subsidiàriament l’ordre 
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d’enderroc en compliment de la resolució de la Tinent d’alcalde d’urbanisme de data 
25 d’agost de 2003, davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona.  
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la 
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada al domicili del c/ 
Sèquia, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona que per torn 
correspongui. 
 

3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
1.10 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8856, 

DE 29 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE SOL.LICITUD D'ENTRADA AL 
DOMICILI DE LA BAIXADA DELS DRETS, NÚM. 11, BAIXOS, A L'EFECTE 
DE PRECINTAR EL CAFÈ BAR SITUAT EN AQUESTA ADREÇA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. SOL·LICITAR l’autorització d’entrada al domicili situat a la baixada dels Drets núm. 
11 baixos de Manresa, propietat del Sr. XXX i la Sra. XXX, als efectes de precintar el 
cafè bar situat a l’esmentada adreça, d’acord amb la  resolució del tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats de 6 d’octubre de 2003, davant 
dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona.  
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la 
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada al domicili de la 
baixada dels Drets núm. 11 baixos, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona que per torn correspongui. 
 

3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
B) SERVEIS FINANCERS 
 
1.11 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8392, 

DE 5 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 38/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/2003, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 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 
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Pressupost per a l’exercici de 2003, 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.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 

PRESSUPOST 2003      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 38/2003      

ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

432.1.226 Estructura General d'Urbanisme.- Despeses diverses 19.833,00 3.000,00   22.833,00 Consignació insuficient. 

432.1.226.03 Estructura General d'Urbanisme.- Jurídics i altres. 17.000,00   3.000,00 14.000,00 Consignació sobrant. 

222.0.623 Seguretat.- Maquinària, instal.lacions i utillatge. 10.000,00   1.135,00 8.865,00 Consignació sobrant. 

222.0.224 Seguretat.- Primes d'assegurances. 11.095,00 1.135,00   12.230,00 Consignació insuficient. 

              

   4.135,00 4.135,00    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 38/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 38/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.750.973,82 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.942.501,09 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.542.140,87  Capítol 3.- Despeses financeres 1.568.280,90 

     
Capítol 4.- Transferències 15.195.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.210.382,64 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  24.062.203,48 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.884.379,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.965.781,58 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 38.110,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.561.321,01  TOTAL  ...................………........................................... 72.561.321,01 

 
1.12 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8486, 

D'11 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 39/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 39/2003, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 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 2003, 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.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 

PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 39/2003 

ESTAT DE DESPESES 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

422.1.222 Ensenyament bàsic.- Comunicacions 4.035,00 1.200,00   5.235,00 Consignació insuficient. 

422.9.226 Llars d'infants.- Despeses diverses 6.170,39   1.200,00 4.970,39 Consignació sobrant. 

              

   1.200,00 1.200,00    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 39/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 39/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.750.973,82 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.942.501,09 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.542.140,87  Capítol 3.- Despeses financeres 1.568.280,90 

     
Capítol 4.- Transferències 15.195.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.210.382,64 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  24.062.203,48 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.884.379,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.965.781,58 



 9 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 38.110,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.561.321,01  TOTAL  ...................………........................................... 72.561.321,01 

 
1.13 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8590, 

D'11 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 40/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 40/2003, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 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 2003, 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.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 
 
 

PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 40/2003 

ESTAT DE DESPESES 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CRÈD.ACTUA

L AUGMENT BAIXA 
CRÈD.DEFINI

TIU CAUSES 

121.0.151  Administració General.-Gratificacions. 76.810,00   1.650,00 75.160,00 Consignació sobrant. 

611.0.151 Administració financera.- Gratificacions 32.100,00 1.650,00   33.750,00 Consignació insuficient. 

451.1.212 Biblioteques i arxius.- Edificis i altres construccions 3.000,00   2.364,41 635,59 Suplementar partida 451.1.221 

451.1.221 Biblioteques i arxius.-Subministraments. 45.640,00 2.364,41   48.004,41 Consignació insuficient. 

   4.014,41 4.014,41    

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 40/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 40/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  
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Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal 20.750.973,82 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.942.501,09 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.542.140,87  Capítol 3.- Despeses financeres 1.568.280,90 

     
Capítol 4.- Transferències 15.195.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.210.382,64 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  24.062.203,48 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 1.884.379,50  Capítol 7.- Transferències de capital 3.965.781,58 

     
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 38.110,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

      

TOTAL  .....................................................................   72.561.321,01  TOTAL  ...................………........................................... 72.561.321,01 

 
C) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
1.14 DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP PARLAMENTARI 

POPULAR AL CONGRÉS DELS DIPUTATS, DE 2 DE DESEMBRE DE 2003, 
SOBRE RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
RELATIU A L'ANUL·LACIÓ DELS JUDICIS SUMARÍSSIMS MILITARS 
DURANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit del portaveu del Grup Parlamentari Popular al 
Congrés dels Diputats, senyor Luís de Grandes Pascual, del 15 de desembre del 
2003, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l'ordre del dia. 
 
1.15 DONACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERI DE LA 

PRESIDÈNCIA, DE 19 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE RECEPCIÓ DE 
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT RELATIU AL SUPORT 
AL MANIFEST EN DEFENSA DEL DRET CIVIL CATALÀ. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la vocal assessora, de la Secretaria General 
Tècnica, senyora Magdalena Menchén del Cerro, del 12 de gener del 2004, el 
contingut del qual queda reproduït en el punt de l'ordre del dia. 
 
1.16 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 26, DE 

12 DE GENER DE 2004, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER DONAR EL 
NOM DE CARRER DE MIQUEL MARTÍ I POL AL TRAM DE VIA PÚBLICA 
QUE VA DES DE LA CARRETERA DE CARDONA, A L'ALÇADA DEL PONT 
NOU, FINS A L'AVINGUDA TUDELA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
“1r. Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar 
donar el nom de carrer de Miquel Martí i Pol, al tram de via pública que va des de la 
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Carretera de Cardona, a l’alçada del Pont Nou, fins a l’Avinguda Tudela, i que 
actualment és denomina carrer de Lepant, i d’acord amb el plànol adjunt. 
 
2n. Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, 
Tinent d’Alcalde Regidor Delegat de Cultura i Turisme, i com a Secretari del mateix al 
Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de Servei  dels Serveis a les Persones. 
 
3r. Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
2. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
2.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2.1.1 DESIGNACIÓ AMB EL NOM DE CARRER DE MIQUEL MARTÍ I POL AL 

TRAM DE VIA  PÚBLICA QUE VA DES DE LA CARRETERA DE CARDONA, 
A L'ALÇADA DEL PONT NOU, FINS A L'AVINGUDA TUDELA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 13 de gener del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de data 12 de gener de 2004, 
s’acordà incoar expedient, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, per tal de donar el nom de carrer de Miquel Martí i Pol, al tram de via 
pública que va des de  la Carretera de Cardona, a l’alçada del Pont Nou, fins a 
l’Avinguda Tudela, i que actualment és denomina carrer de Lepant. 
 
La Comissió Permanent del dia 19 d’agost de 1970 va acordar denominar carrer de 
Lepant a la prolongació del mateix carrer que va des de l’Avinguda Tudela fins a la 
carretera de Cardona davant del Pont del Cementiri.  
 
Actualment degut a la construcció d’edificis en aquest tram, s’ha  observat que la 
numeració que els pertoca no coincideix amb les numeracions existents a l’altre tram 
del carrer de Lepant que va des de l’Avinguda Tudela fins al carrer del General Prim, 
motiu pel qual es proposa la seva modificació amb la finalitat de que la nova 
denominació d’aquest tram sigui compatible amb les numeracions actuals així com 
també estalviï molèsties als ciutadans que ja hi tenen el seu domicili. 
 
Aquest Ajuntament proposa de donar el  nom de carrer de Miquel Martí i Pol al vial que 
va des de  la Carretera de Cardona, a l’alçada del Pont Nou,  fins a l’Avinguda Tudela, 
i que actualment és denomina carrer de Lepant. 
 
L'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i Distincions estableix 
que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi 
de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi 
engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un complex urbà, un 
espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol 
pòstum. 
 
S’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament abans esmentat. 
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L'article 18 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest tipus d’honor, 
consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple de la 
Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria simple. 
 
Vist l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 
Vist l'informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control dels Serveis a les 
Persones, en relació a la designació de carrer de Miquel Martí i Pol, al tram de via 
pública que va des de  la Carretera de Cardona, a l’alçada del Pont Nou,  fins a 
l’Avinguda Tudela, i que actualment és denomina carrer de Lepant. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
1r. Designar amb el nom de “carrer  de Miquel Martí i Pol”, al tram de via pública  que va 
des de  la Carretera de Cardona, a l’alçada del Pont Nou,  fins a l’Avinguda Tudela, i 
que actualment és denomina carrer de Lepant, segons es grafia en el plànol adjunt. 
 
2n. Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per part 
dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
3r. Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de l’afavorit, 
així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la data de la 
mateixa." 
 

El senyor Fontdevila i Subirana explica que amb aquest dictamen es proposa la 

denominació d'un tram de carrer, tradicionalment conegut com a carrer Lepant, que va 

de l'avinguda Tudela a la carretera de Cardona, davant de la Font de Neptú. 

Diu que, com que la numeració començava a l'avinguda Tudela, no es podia fer en 

contra (-1, -2, -3...), sinó que—segons el departament d'Estadística d'aquest 

Ajuntament—s'havia de designar amb un nom propi. 

Comenta que els noms de què es disposava eren de conjunts de músics o  

d'intel·lectuals del País Valencià, cosa que no es podia aplicar a un sol carrer.  

Continua dient que tenint en compte que aquesta circumstància va coincidir amb la 

proposta que va plantejar el GMCiU al ple del mes de novembre per a la designació 

d'un carrer o plaça amb el nom del poeta Miquel Martí i Pol; i que el Ple de 

l'Ajuntament ja s'havia manifestat a favor de la proclamació del poeta com a candidat a 

la literatura catalana per al premi Nobel, i ja s'havia iniciat un expedient d'honors i 

distincions; l'Ajuntament de Manresa va considerar que per la singularitat d'aquest 

trajecte es podia destinar aquest punt d'entrada a la ciutat a un dels poetes que, tal 

com ha passat amb d'altres, com ara, Verdaguer o Guimerà, acabarà tenint una via 

pública en la majoria de municipis del País. 

Explica que, en aquest sentit, es va acordar per unanimitat de la Comissió dels Serveis 

a la Persona atorgar el nom de carrer de Miquel Martí i Pol, cosa que posteriorment es 

va contrastar amb la valoració que pugui fer al respecte l'Associació de Veïns, amb la 
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qual l'Ajuntament no només va parlar del carrer de Miquel Martí i Pol, sinó també 

d'altres que no explica en aquest moment, perquè caldria arribar a nous acords amb el 

conjunt de forces polítiques d'aquesta Administració. 

Comenta que s'ha presentat al Ple d'avui la proposta de denominació d'aquest carrer, 

perquè a tothom li ha semblat pertinent, i diu que serà una via d'entrada a la ciutat, que 

hi haurà edificacions i que serà un nom viu, i manifesta que és un bon símptoma de 

sensibilitat que el nom d'un dels poetes més estimats i populars contemporàniament al 

nostre país quedi recollit avui en aquesta via pública, que va de la Font de Neptú de la 

carretera de Cardona fins a l'avinguda Tudela. 

Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 

 

El senyor Vives i Portell agraeix la celeritat amb què s'ha tramitat la proposta que va 

presentar el GMCiU i que, posteriorment, es va consensuar amb tots els grups 

municipals de l'Ajuntament, i felicita l'equip de govern per haver fet possible que en un 

període de temps tan curt es pugui designar una via pública de la ciutat amb el nom de 

Miquel Martí i Pol. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

2.1.2 REVOCACIÓ DE PODERS A LA LLETRADA SENYORA MARIA ÀNGELS 
CLOTET MIRÓ I NOMENAMENT COM A LLETRADA I ATORGAMENT DE 
PODERS PER A PLETS A LA SENYORA JUDIT CAMPRUBÍ 
DUOCASTELLA. 

 
En aquest moment, s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 15 de gener del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Per acord del Ple de la Corporació del dia 30 de març de 1989 es va atorgar poder 
per a plets a favor de la senyora Maria Àngels Clotet Miró. 
 
Per Decret de l’Alcalde de 16 de gener de 2002, es va resoldre declarar en situació de 
Serveis Especials en altres administracions a la lletrada municipal senyora Maria 
Àngels Clotet Miró. 
 
El cap dels Serveis del Territori ha emès informe proposant que es nomeni lletrada 
municipal a la senyora Judit Camprubí Duocastella, tècnica d’administració general 
adscrita als Serveis del Territori. 
 
L’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que la representació i 
defensa dels ens locals correspon als lletrats que serveixin en els seus serveis jurídics, 
en concordància amb el que disposa l’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
El lletrat, cap de la unitat dels Serveis Jurídics i d’Assessorament, ha emès informe en 
el sentit de l’adequació a la legalitat de la proposta. 
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L’Alcalde-president proposa que pel ple de la Corporació s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1r. REVOCAR el poder per a plets número 1.462, de 19 de juny de 1989, atorgat per 
aquest Ajuntament davant el Notari senyor Javier Garcia Ruiz a la senyora Maria 
Àngels Clotet Miró, que ja no té la condició de lletrada municipal. 
 
2n. DESIGNAR lletrada d’aquest Ajuntament a la senyora JUDIT CAMPRUBÍ 
DUOCASTELLA, Tècnica d’Administració General, facultant-la per dur a terme totes 
aquelles actuacions que siguin necessàries per a la millor defensa jurídica dels 
interessos municipals en tots aquells assumptes que se li encomanin. 
 
3r. ATORGAR PODERS per a plets a favor de la senyora Judit Camprubí Duocastella, 
nomenada lletrada de l’Ajuntament en virtut de l’acord anterior. 
 
4t. FACULTAR l’Alcalde-President per a l’atorgament de poders per a plets a favor de 
la lletrada d’aquest Ajuntament senyora Judit Camprubí Duocastella tan àmpliament 
com en dret sigui necessari." 
 

El senyor Irujo i Fatuarte presenta el dictamen dient que es proposa, per una banda, 

revocar els poders per a plets atorgats a la senyora Maria Àngels Clotet i Miró, que era 

funcionària d'aquest Ajuntament, i que ja fa temps que no presta els seus serveis en 

aquesta Administració, malgrat que fins fa poc, encara estava en situació d'excedència 

especial, per tant, l'Ajuntament li havia de reservar les funcions que desenvolupava. 

Diu que un cop la senyora Clotet ha deixat tota vinculació amb l'Ajuntament, es 

proposa la revocació dels poders. 

Informa que, per altra banda, amb aquest dictamen es proposa designar a la senyora 

Judit Camprubí i Duocastella, que és tècnica d'administració general, adscrita als 

Serveis del Territori, com a nova lletrada municipal, i atorgar-li poders per a plets, a fi 

que pugui actuar com a representant jurídica d'aquest Ajuntament, amb la clara 

voluntat de reforçar el nombre de lletrats que actuen representant aquesta 

Administració, com a conseqüència del volum creixent d'assumptes judicials i de 

contenciosos que aquest Ajuntament es veu obligat a afrontar en la seva dinàmica 

habitual. 

Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 2 GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 

2.1.3 CREACIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CONFIANÇA I ASSESSORAMENT 
ESPECIAL ANOMENAT CAP D'EDICIONS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 12 de gener del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
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"Atès el que preveuen els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, 304 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya i 9 a 11 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Atès que de totes les disposicions abans esmentades es dedueix  que pel que fa als 
llocs de treball que es configuren com de confiança i assessorament especial, aquests 
han de ser determinats pel Ple de la Corporació, determinant les característiques del 
lloc, el règim de dedicació i les retribucions, a l’efecte que, posteriorment l’Alcalde 
pugui efectuar per Decret el nomenament a favor de les persona que consideri més 
adient i sense perjudici d’efectuar la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això aquesta alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Crear un lloc de treball de confiança i assessorament especial a desenvolupar per 

personal eventual  anomenat: 
 
 — CAP D’EDICIONS 
 
2. El lloc de treball de CAP D’EDICIONS tindrà atribuïdes les funcions de direcció de 

la redacció de continguts de les edicions i publicacions en paper i telemàtiques 
que editi el servei de Premsa i Comunicació. El lloc de treball requereix plena 
dedicació i disponibilitat de la persona que l’ocupi. La retribució anual es fixa, per 
tots els conceptes en 23.975 €, distribuïts en dotze mensualitats  i dues pagues 
extraordinàries a meritar en els mesos de juny i desembre  per l’import equivalent 
a una mensualitat cadascuna. 

 
3. Per l’Alcaldia s’efectuarà el corresponent nomenament a favor de la persona que 

hagi de desenvolupar el lloc de treball abans esmentat, donant compte del 
corresponent nomenament al Ple de la Corporació. 

 
4. A la persona nomenada per desenvolupar el lloc de treball abans esmentat li 

seran aplicables les prevencions contingudes als articles 20.2 i 3 de la Llei 
30/1984 de 2 d’agost, article 104.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, article 304.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 9 a 15 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol. 

 
5. Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, del nomenament de personal eventual, del règim de les 
seves retribucions i de la seva dedicació, de conformitat amb el que preceptuen 
l’article 304 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril l’article 3 i article 10.1 del 
Decret 214/1990 de 30 de juliol." 

 

El senyor Irujo i Fatuarte explica que es proposa al Ple la creació d'un lloc de treball 

de confiança i assessorament especial, denominat Cap d'Edicions. 
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Abans d'entrar en l'explicació de les funcions que tindrà aquest càrrec, comenta que 

l'equip de govern ha fet la valoració següent: en l'anterior legislatura, el Gabinet de 

l'Alcaldia comptava amb quatre llocs de treball de confiança o d'assessorament 

especial. En aquesta legislatura, l'equip de govern ha creat una nova àrea, que de 

moment és de caràcter polític, però que tindrà una configuració dins de l'Organigrama 

Funcional, quan aquest document s'aprovi. 

Continua dient que aquesta àrea la dirigeix en aquest moment una persona que 

ocupava un càrrec de confiança en l'anterior legislatura, dins del Gabinet d'Alcaldia i 

que ara ha passat a ser director de l'Àrea de drets de ciutadania. 

Diu que l'equip de govern considera que el Gabinet d'Alcaldia, pel volum i les 

temàtiques que afronta actualment aquesta Ajuntament, necessita un reforç més que 

evident en un sector de l'activitat municipal, que és molt important i de molta 

sensibilitat, com és el referent a les diferents publicacions que edita el servei de 

premsa i comunicació d'aquest Ajuntament, i, més concretament, la direcció de la 

redacció d'aquests continguts. 

Aclareix que es refereix tant a les publicacions que tenen el suport de paper, com a les 

telemàtiques, per tant, també s'inclou la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa, la 

revista "L'apuntador", els fulletons d'informació i sensibilització que edita l'Ajuntament i 

les memòries internes dels diferents serveis d'aquesta Administració; i diu que 

aquestes són, en principi, les funcions que tindrà el lloc de treball de cap d'edicions. 

Informa que aquest lloc de treball tindrà atribuïda la jornada corresponent a la plena 

dedicació i disponibilitat, que la retribució anual serà fixa i de 23.975 euros per tots els 

conceptes, distribuïts en les mensualitats i pagues extraordinàries corresponents.  

Finalment, puntualitza que amb aquest dictamen únicament es crea aquest lloc de 

treball i que, posteriorment, tal com s'indica en un dels apartats de l'acord que es 

proposa adoptar, es farà el nomenament en la persona que tingui el perfil idoni o 

reuneixi les característiques adients—a criteri de l'equip de govern—per desenvolupar 

les funcions que tindrà assignades aquest lloc de treball. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPPC entén que l'equip de govern 

cregui necessari crear la figura del cap d'edicions, però considera que fins ara tots els 

departaments de l'Ajuntament que ho han necessitat han editat els seus documents, 

cosa que significa que en cada departament hi ha alguna persona que fa aquesta 

feina. 

Entén que l'equip de govern vulgui concentrar aquesta funció en una sola persona, 

però no entén perquè ho ha de fer mitjançant la creació d'un lloc de treball de  

confiança i assessorament especial, que és una figura de caire purament polític, tenint 

en compte que es tracta de comunicacions sobre els serveis que ofereix aquest 

Ajuntament. Afegeix que tampoc creu necessari que es contracti una persona 

expressament per fer aquesta feina, ja que, de les explicacions del senyor Irujo es 

dedueix que en cada servei ja hi ha persones que desenvolupen les funcions que 

s'assignaran a aquest nou lloc de treball. 

Manifesta que si s'hagués proposat que aquestes funcions les assumís una persona 

que ja treballa a l'Ajuntament en aquest moment, ho consideraria com a una 

reorganització de l'Organigrama, però no està d'acord amb la contractació d'una 
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persona que serà nomenada com a càrrec de confiança i assessorament especial per 

dur a terme aquesta tasca. 

Per això, anuncia el vot negatiu del GMPPC al dictamen. 

 

El senyor Vives i Portell avança que el GMCiU s'abstindrà en la votació del dictamen, 

tenint en compte que es tracta d'un nomenament, i especialment en aquest cas, 

perquè és un lloc de treball de l'estricta confiança de l'alcaldia i, per tant, creu que s'ha 

d'abstenir, perquè forma part de la seva responsabilitat. 

Recollint els arguments exposats pel senyor Javaloyes, manifesta que si l'Ajuntament 

de Manresa considera que val la pena disposar d'una persona que faci les funcions de 

coordinador de les edicions d'aquesta Administració, que centralitzi aquesta activitat, 

que és important i que genera molta feina en els diversos departaments, i que tingui 

continuïtat en el temps, potser seria més adequat no adscriure aquest lloc de treball 

com a càrrec de confiança de l'alcaldia, sinó crear aquesta figura amb una personalitat 

pròpia i definida, en un àmbit de responsabilitat dins de l'Organigrama funcional de 

l'Ajuntament. 

Ho argumenta dient que si aquesta Administració ha de continuar amb l'activitat que té 

ara, la tasca que haurà de desenvolupar aquesta figura s'haurà de continuar destacant 

i ampliant en el futur, més enllà d'aquesta legislatura, i per tant, creu que s'hauria de 

fer una reflexió en aquest sentit. 

Diu, però, que el GMCiU respecta la decisió de l'equip de govern i reitera l'abstenció 

del GMCiU en la votació d'aquest dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS i 4 GMERC), 2 
vots negatius (GMPPC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMICV-EA) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

2.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 
 
2.2.1 APROVAR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I 

LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L'ANY 2004. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 12 de 
gener del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el que disposa la article 19.Dos de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2004 que estableix  el règim de 
retribucions del personal al servei del sector públic. 
 
Atès que per tal de poder efectuar la seva aplicació al personal al servei d’aquest 
Ajuntament cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els corresponents acords 
d’aplicació. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
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PRIMER. Amb efectes de 1 de gener de 2004 les retribucions bàsiques del personal 
funcionari al servei d’aquest Ajuntament, experimentaran un increment del 2%, i en 
conseqüència la seva quantia serà la que ve fixada en l’article 25.U.A) de la Llei 
61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat  i en la Resolució 
de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2004. 
 
SEGON. Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2004, experimentaran un increment del 2% i en 
conseqüència la seva quantia serà la fixada en l’article 25.U.C) de la Llei 61/2003, de 
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i en la Resolució de la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2004. 
 
El complement de destinació que percebran els funcionaris al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  per al  
que hagin estat legalment nomenats  o adscrits d’acord amb el que es preveu a la 
vigent  Relació de Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas el que hagin 
adquirit amb caràcter personal. 
 
TERCER. La quantia del complement específic del personal funcionari per al 2003,  
experimentarà un increment del 2%, quedant fixat per a cadascun dels llocs en els 
imports continguts en la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari, que 
s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
QUART. Les pagues extraordinàries, tindran un import, cadascuna d’elles, d’una 
mensualitat de sou, triennis, part proporcional del complement específic anual i un 
40% del complement de destí mensual que percebi el funcionari 
 
CINQUÈ. Les quantia de les retribucions  per  tots els conceptes del personal laboral 
per al 2004, experimentaran un increment del 2%,  quedant fixades en l’import que es 
conté en la Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial del personal laboral, que 
s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
La quantia del complement personal de nivell de grau, igualment experimentarà un 
increment del 2%. 
 
El personal laboral, juntament amb les pagues extraordinàries dels mesos de juny i 
desembre percebre un quantitat igual a la continguda en l’annex IV.b de la Resolució 
de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 de gener de 2003, d’acord 
amb el grau personal que tinguin reconegut o el del lloc de treball que ocupin. 
 
SISÈ. La quantia dels plus previstos en els punts dotzè i catorzè de les normes per 
l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral, aprovades per acord plenari de 20 de maig de 2000, experimentaran 
un increment del 2%. 
 
SETÈ. Les retribucions del personal eventual s’incrementaran amb efectes del dia 1 de 
gener de 2004, en un 2%, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2003. 
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VUITÈ. Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat  dels programes que 
figuren en l’annex  del present dictamen, que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener 
del 2004. 
 
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’Alcaldia, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’esmentada distribució haurà 
de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei 
respectiu. 
 
NOVÈ. Els funcionaris interins percebran  el cent per cent de les retribucions bàsiques, 
excepte triennis corresponents al grup al que pertany la plaça per la que han estat 
nomenats i el cent per cent de les retribucions complementàries que corresponguin al 
lloc de treball al que estiguin adscrits. 
 
DESÈ. Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitat o comissió de servei, llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d’Habilitació Nacional o Caps de Servei, per períodes 
superiors a 10 dies i realitzades en virtut de nomenament o habilitació donaran dret al 
qui ocupi el lloc de treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin 
al funcionari substitut. 
 
ONZÈ. Les quanties de les indemnitzacions per raó de servei, seran les fixades en 
l’annex XVI de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 2 
de gener de 2003, d’acord amb el grau personal que tinguin reconegut o el del lloc de 
treball que ocupin. En el cas que les esmentades quanties siguin incrementades per 
norma legal, la seva aplicació s’efectuarà de forma automàtica. 
 
DOTZÈ. En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les normes 
per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral i del personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria." 
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 

 

Codi lloc Denominació del lloc 

Núm. fitxa  
manual de 
funcions 

Vinculació 
 plaça 

Tipus de 
jornada 

Requisits 
(grup) 

Forma de 
provisió 

Nivell 
CD 

Complement 
específic 

2004 

                
Euros 

FE12001 CONSERGE 59,64,38 F J.O. E C.M. 12 3.735,10 

FE12003 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS 201 F J.O. E C.M. 12 4.416,41 

FE12004 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS CULTURALS 86 F J.O. E C.M. 12 4.416,41 

FE12005 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 F J.O. E C.M. 12 4.869,86 

FE12006 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 F J.P2. E C.M. 12 6.979,76 

FE12007 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 F J.O. E C.M. 12 4.416,41 

FD13007 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.O. D C.M. 13 4.180,11 
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FD13008 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.O.D. D C.M. 13 5.229,87 

FD13009 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P1. D C.M. 13 5.251,30 

FD13010 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P1.D. D C.M. 13 6.301,06 

FD13011 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P2. D C.M. 13 6.322,49 

FD13012 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P.D. D C.M. 13 7.372,24 

FD13013 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 207 F J.O. D LL.D. 13 4.180,11 

FD13014 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 207 F J.O.D. D LL.D. 13 5.229,87 

FD13015 INFORMADOR/A SOCIAL 87,111 F J.O. D C.M. 13 4.463,97 

FD13016 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL 28 F J.P.D. D LL.D. 13 8.405,16 

FD13017 AUXILIAR TÈCNIC/A 231 F J.O.D. D C.M. 13 5.229,87 

FD13018 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 F J.O. D C:M: 13 5.712,75 

FD13019 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 F J.P1. D C.M. 13 6.893,44 

FC15017 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA 92 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FD15018 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.O. D C.M. 15 5.541,50 

FD15019 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P1. D C.M. 15 6.743,87 

FD15020 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P1.D. D C.M. 15 7.927,42 

FD15021 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P2. D C.M. 15 7.951,52 

FD16022 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P.D. D C.M. 16 9.136,21 

FC14019 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.O.D. D C.M. 14 6.074,75 

FC14020 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.P1. D C.M. 14 6.099,90 

FC14021 ADMINISTRATIU/VA 209 F JP1D D C.M. 14 7.332,49 

FC14022 ADMINISTRATIU/VA 209 F JPD D C.M. 14 8.590,24 

FC14023 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.O. C C.M. 14 4.842,14 

FC14024 ADMINISTRATIU/VA  209 F J.P2. C C.M. 14 7.357,63 

FD14025 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P1. D C.E. 14 8.620,06 

FD14026 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P2. D C.E. 14 9.932,89 

FC15027 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  209 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 

FC15028 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  210 F J.P1. C C.M. 15 6.513,05 

FC15029 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ 210 F J.P2. C C.M. 15 7.815,41 

FC15030 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  210 F J.P.D. C C.M. 15 9.091,69 

FC15031 AGENT EXECUTIU 53 F J.P1. C C.E. 15 6.513,05 

FC15032 AGENT EXECUTIU 53 F J.P.D. C C.E. 15 9.091,69 

FC15033 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS CULTURALS 85 F J.P1.D. C C.E. 15 7.789,34 

FC15034 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT GENERAL 5 F J.P.D. C C.E. 15 9.091,69 

FC15035 TÈCNIC/A ESPECIALISTA OFIMÀTICA I XARXES 6 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15036 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ 33, 140 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15037 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.P.D. C C.M. 15 9.091,69 

FC15038 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA  EN GESTIÓ 
URBANISME 137 F J.P2. C C.M. 15 7.815,41 

FC15039 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DESENVOLUPAMENT 42 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 

FC15040 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES 110 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 

FC15041 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG 187 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15042 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.P1.D. C C.E. 15 7.041,04 

FC15043 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15044 TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT GENERAL 5 F J.P2. C C.E. 15 7.815,41 

FC15045 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS 
151, 157, 
114,160 F J.O. C C.E. 15 5.721,67 
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FC15046 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS 142 F J.P2. C C.E. 15 8.399,35 

FC15047 TÈCNIC ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 

FC15048 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES 110 F J.P2. C C.M. 15 7.815,41 

FC15049 INFORMADOR/A TURÍSTIC 239 F J.P.2. C C.E. 15 7.815,41 

FD16042 CAPORAL 125 F J.P1. D C.E. 16 10.038,48 

FD16043 CAPORAL 125 F J.P2. D C.E. 16 11.480,06 

FD16044 CONDUCTOR ALCALDIA 126 F J.P.D. D LLD 16 12.892,79 

FC16047 
CAP DE LA SUBUNITAT INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 82 F J.O. C C.M. 16 6.430,56 

FC16048 
CAP DE LA SUBUNITAT DE TRESORERIA 
ORDENACIÓ DE PAGAMENTS I COMPTABILITAT 230 F JPD C C.M. 16 10.487,92 

FC16049 
CAP DE LA SUBUNITAT DE RECAPTACIÓ 
EXECUTIVA 238 F J.O. C C.E. 16 6.430,56 

FB19048 TÈCNIC/A D'ARXIU 37 F J.O. B C.E. 19 3.971,37 

FB19049 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.O. B C.M. 19 5.613,24 

FB19050 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.O.D. B C.M. 19 7.211,45 

FB19051 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT JURÍDIC 65 F J.O.D. B C.M. 19 7.211,45 

FB19052 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  146,149 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19053 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  146,149 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

FB19054 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA PÚBLICA 155,156,205 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

FB19055 TREBALLADOR/A SOCIAL 101 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19056 EDUCADOR/A SOCIAL 102 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

FB19057 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ 14 F J.P2. B C.E. 19 9.719,80 

FB19058 TÈCNIC/A DE JOVENTUT 99 F J.P.D. B C.E. 19 11.369,78 

FB19059 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN OBRA PÚBLICA 155,156,205 F J..P.1. B C.M. 19 8.036,16 

FB19060 TÈCNIC/A DE FESTES  81 F J.P1.D. B C.M. 19 9.686,14 

FB19061 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS SOCIALS 34,66 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19062 TÈCNIC/A DE MOBILITAT 159 F J.P1. B C.M. 19 8.036,16 

FB19063 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DESENVOLUPAMENT 72 F JP2 B C.M. 19 9.719,80 

FB19064 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DESENVOLUPAMENT 72 F JP1 B C.M. 19 8.036,16 

FB19065 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OFIMÀTICA I XARXES 4 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

FB19066 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RRHH 213 F J.P1. B C.E. 19 8.036,16 

FB19067 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE GESTIÓ SERVEIS A LA 
PERSONA 214 F J.O. B C.E. 19 6.352,53 

FB19068 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL TERRITORI 215 F J.O. B C.E. 19 6.352,53 

FC19069 CAP D'UNITAT- SERGENT 131 F J.P1. C C.E. 19 11.149,55 

FB19070 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SISTEMES D'INFORMACIÓ 236 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19071 
TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS 
PÚBLIQUES 24 F J.P.D. B LL.D. 19 11.931,89 

FB19072 TÈCNIC/A DE NÒMINES 233 F J.P.D. B C.E. 19 10.473,17 

FB19073 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA 234 F J.P.D. B C.E. 19 10.473,17 

FB19074 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P.D. B C.M. 19 10.473,17 

FB19075 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P.1. B C.M. 19 7.244,01 

FB19076 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR DE SALUT 237 F J.O. B C.M. 19 5.613,24 

FB19077 TÉCNIC/A DE PROGRAMA TRANSVERSAL 241 F J.O. B C.E. 19 6.931,49 

FA20072 
TÈCNIC/A SUPERIOR LLETRAT SERVEIS 
FINANCERS 196 F J.P1. A LL.D. 20 8.263,14 

FA20073 TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA 217 F J.O. A C.E. 20 6.399,23 

FA20074 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE 143 F J.O. A C.M. 20 6.399,23 

FA20075 TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ CIUTADANA 193 F J.P.D. A C.E. 20 11.953,67 
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FA20076 
TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL 119,12 F J.P.1. A C.E. 20 8.263,14 

FA20077 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL 144 F J.O. A C.M. 20 6.399,23 

FA20078 TÈCNIC/A SUPERIOR D'HISENDA 195 F J.P2. A C.M. 20 10.127,05 

FA20079 TÊCNIC/A SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT 3 F J.P1. A C.M. 20 8.263,14 

FA20080 TÈCNIC/A SUPERIOR SIG 186 F J.PD. A C.M. 20 11.953,67 

FA20081 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  119,12 F J.O. A C.E. 20 6.399,23 

FA20082 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  119,12 F J.P.1. A C.E. 20 8.263,14 

FA20083 TÈCNIC/A SUPERIOR DE TURISME 242 F J.P.1.D. A C.E. 20 10.089,08 

FB21081 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 11 F J.P.D. B C.E. 21 12.750,08 

FB21082 CAP DE LA UNITAT DE TOPOGRAFIA  139 F J.O. B C.E. 21 7.378,13 

FB21083 CAP D'UNITAT D'INSTAL.LACIONS I XARXES 158 F J.P1. B C.E. 21 9.180,73 

FB21084 
CAP DE LA UNITAT DE BANC DE DADES I 
CADASTRE 54 F J.P2. B C.E. 21 10.983,35 

FB21085 
CAP DE LA UNITAT DE FISCALITZACIÓ I 
INFORMES 55 F JP1D B C.E. 21 10.947,29 

FB21086 
CAP DE LA UNITAT DE LIQUIDACIÓ I INSPECCIÓ 
TRIBUTÀRIA 48 F J.P2. B C.E. 21 10.983,35 

FB21087 
CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ 
VOLUNTÀRIA, RECURSOS I CONTROL 142 F J.P.D. B C.E. 21 12.749,91 

FB21088 CAP DE LA UNITAT DE MEDI AMBIENT 141 F J.P1. B C.E. 21 9.180,73 

FB21089 CAP DE LA UNITAT DE TRESORERIA 46 F J.P.D. B C.E. 21 12.749,91 

FB21090 CAP DE LA UNITAT DE SERVEIS SOCIALS 71 F J.P1.D. B C.E. 21 10.947,29 

FB21091 CAP DE LA UNITAT DE CULTURA 68 F J.P1. B C.E. 21 9.180,73 

FB21092 CAP DE LA UNITAT DE SALUT 70 F J.P2. B C.E. 21 10.983,35 

FB21093 CAP DE LA UNITAT D'EDUCACIÓ 67 F J.P1.D. B C.E. 21 10.947,29 

FB21094 CAP DE LA UNITAT D'ESPORTS 69 F J.P1. B C.E. 21 9.180,73 

FB21095 CAP DE LA UNITAT DE COMPTABILITAT 56 F J.P2. B C.E. 21 11.148,89 

FB21096 
CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA 163 F J.O.D. B C.E. 21 9.015,80 

FC22096 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL 124 F JPD C C.E. 22 16.612,27 

FA23097 CAP DE LA UNITAT D'OCUPACIÓ 10 F J.P1. A C.E. 23 9.447,00 

FA23098 
CAP DE LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ I 
PATRIMONI 20 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23099 
CAP DE LA UNITAT DE SERVEIS JURIDICS I 
ASSESSORAMENT 19 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23100 CAP DE LA UNITAT DE RECURSOS HUMANS 9 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23101 CAP DE LA UNITAT DEL SIG 185 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23102 CAP DE LA UNITAT DE DESENVOLUPAMENT 2 F J.P1. A C.E. 23 9.447,00 

FA23103 
CAP DE LA UNITAT  D'INFRADESTRUCTURES  I 
XARXES 188 F J.P1 A C.E. 23 9.447,00 

FA23104 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL 150 F J.P1.D. A C.E. 23 10.992,21 

FA23105 
CAP DE LA UNITAT JURIDICO ADMINISTRATIVA 
DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 127 F J.P1. A C.E. 23 9.447,00 

FB25108 
CAP DE SECCIÓ DE CULTURA, JOVENTUT I 
SOLIDARITAT 61 F J.P1.D. B C.E. 25 11.661,16 

FB25109 CAP DE SECCIÓ DE SALUT I SERVEIS SOCIALS 62 F J.P1.D. B C.E. 25 11.661,16 

FB25110 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENTS D'EDIFICIS I 
XARXES 154 F JP2 B C.E. 25 15.193,71 

FA26111 
CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I 
INFORMACIÓ 145 F JP1 A C.E. 26 9.880,13 

FA26112 CAP DE SECCIÓ DE SECRETARIA GENERAL 30 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26113 CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS 113 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26114 
CAP DE SECCIÓ D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL I 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 135 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26115 CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES 147 F J.P2. A C.E. 26 12.198,16 

FA26116 CAP DE SECCIÓ D'ESPAIS URBANS 218 F JP1 A C.E. 26 9.880,13 

FA26117 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA 49 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 
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FA26118 CAP DE SECCIÓ D'HISENDA 51 F J.P2. A C.E. 26 12.198,16 

FA26120 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ URBANISTICA 227 F JP2 A C.E. 26 12.026,20 

FA26121 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA 228 F JP2 A C.E. 26 12.026,20 

FA26122 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ 226 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26123 CAP DE SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 240 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FB26119 CAP DE SERVEI - INSPECTOR POLICIA LOCAL 123 F J.P.D. B C.E. 26 17.334,52 

FA28001 CAP DE SUBSERVEI DE SECRETARIA GENERAL 229 F J.P.D. A C.E. 28 15.764,65 

FA29120 CAP DE SERVEI D'URBANISME 108 F J.D.E. A LL.D. 29 24.072,34 

FA29121 CAP DE SERVEI D'OBRES I MANTENIMENTS 152 F J.D.E. A LL.D. 29 24.072,34 

FA29122 CAP DE SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 1 F J.D.E. A LL.D. 29 24.427,25 

FA29124 
CAP DE SERVEI DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
RECURSOS HUMANS 60 F J.D.E. A LL.D. 29 26.178,30 

FA29125 CAP DE SERVEI DELS SERVEIS DEL TERRITORI 74 F J.D.E. A LL.D. 29 26.178,30 

FA29126 
CAP DE SERVEI DEL SERVEI DE 
DESENVOLUPAMENT 8 F J.D.E. A LL.D. 29 26.178,30 

FA30127 CAP DE SERVEIS - SECRETARI GENERAL 29 F J.D.E. A LL.D. 30 27.148,86 

FA30128 
CAP DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ I 
INTERVENTOR GENERAL 45 F J.P.D. A LL.D. 30 23.604,26 

FA30129 
CAP DELS SERVEIS DE TRESORERIA I 
TRESORER GENERAL 44 F J.P.D. A LL.D. 30 23.604,26 

 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 
 

Codi lloc Denominació del lloc/categoria 

Núm. fitxa 
manual de 
funcions 

Vinculació 
plaça 

Tipus  
de 

 jornada 
Requisits 

(Grup) 

Nivell  
del 
lloc 

Salari jornada 
ordinària 2004 

Complement 
tipus de jornada 

2004 

              Euros Euros 

LE12001 NETEJADOR/A 23 L J.O. E 12 13.463,70   

LE12002 CONSERGE 59,64,38 L J.O. E 12 13.634,03   

LE12003 CUINER/A  122 L J.O. E 12 13.690,80   

LE12004 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS 118,174 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12005 
AJUDANT D'OBRES I SERVEIS 
CEMENTIRI 107 L J.P.1. E 12 14.315,33 1.022,52 

LE12006 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS CULTURALS 86 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12007 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 84 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12008 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 84 L J.P1. E 12 14.315,33 1.022,52 

LE12009 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS 201 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12010 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 L J.O. E 12 14.769,26   

LE12011 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12012 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 L J.P2. E 12 14.315,33 2.045,04 

LE12013 CONDUCTOR 239 L J.O. E 12 15.450,74   

LD13009 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L J.O. D 13 16.529,46   

LD13010 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L JP1. D 13 16.529,46 1.180,68 

LD13011 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 L J.O. D 13 14.996,65   

LD13012 AUXILIAR MUSEU 130 L J.O. D 13 14.996,65   

LD13013 INFORMADOR/A SOCIAL 87,111 L J.O. D 13 15.280,51   

LD13014 TREBALLADOR/A FAMILIAR 103 L J.O. D 13 16.075,38   

LD14015 OFICIAL 1ª CONDUCTOR 177 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14016 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 169 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14017 OFICIAL 1ª FUSTER 176 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14018 OFICIAL 1ª JARDINER 173 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14019 OFICIAL 1ª MANTENIMENT BIBLIOTECA 192 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14020 OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER 171 L J.O. D 14 16.927,01   
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LD14021 OFICIAL 1ª MANTENIMENTS 221 L JP2 D 14 16.927,01 2.418,13 

LD14022 OFICIAL 1ª PALETA EDIFICIS 170 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14023 OFICIAL 1ª PALETA VIA PÚBLICA 172 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14024 OFICIAL 1ª PINTOR 175 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14025 OFICIAL 1ª ESPAIS ESCÈNICS  219 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14026 MONITOR/A DE MENJADOR  222 L J.O. D 14 15.584,37   

LD14027 MONITOR/A ARTS PLÀSTIQUES 223 L J.O. D 14 15.584,37   

LD14028 OFICIAL 1ª CEMENTIRI 240 L J.P1. D 14 16.927,01 1.209,07 

LD15026 CAP DE COLLA ELECTRICISTES 166 L J.O. D 15 17.948,96   

LD15027 CAP DE COLLA MANYANS I LLAUNERS 168 L J.O. D 15 17.948,96   

LD15028 CAP DE COLLA PALETES 167 L J.O. D 15 17.948,96   

LC15029 MONITOR/A GIMNASTICA  79 L J.O. C 15 18.005,73   

LC15030 MONITOR/A MUSICA 220 L J.O. C 15 18.005,73   

LC15031 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
CULTURALS 85 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15032 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 83 L JP1. C 15 18.232,83 1.302,34 

LC15033 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15034 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 L J.P1. C 15 18.232,83 1.302,34 

LC15035 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT 15 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15036 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ 93 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15037 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 L J.P1.D. C 15 18.232,83 2.578,64 

LC15038 INSPECTOR/A  D'OBRES I SERVEIS 157,114,160 L J.O. C 15 18.743,80   

LC15039 ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM 161 L J.O. C 15 19.595,43   

LC15041 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
COORDINADOR D'INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 224 L J.O. C 15 19.595,43   

LC15042 TÈCNIC/A ESPORTIU/VA DE BASE  79 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15043 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D'ESPORTS  79 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15044 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15045 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MUSEU 241 L J.O. C 15 18.232,83   

LC16041 EDUCADOR/A CENTRES SOCIALS 35 L J.O. C 16 19.708,98   

LC16042 PROFESSOR/A ADJUNT ESCOLA D'ART 121 L J.O. C 16 19.822,53   

LC16043 ENCARREGAT/DA BRIGADA CEMENTIRI 106 L J.P.1. C 16 20.163,20 1.411,42 

LC16044 ENCARREGAT/DA BRIGADA JARDINERIA 165 L J.O. C 16 20.163,20   

LC16045 ENCARREGAT/DA BRIGADA OBRES 164 L J.O. C 16 20.163,20   

LB19047 BIBLIOTECARI/ARIA 88 L J.O. B 19 21.189,77   

LB19048 MESTRE/A LLAR D'INFANTS 98 L J.O. B 19 21.189,77   

LB19049 
PROFESSOR/A ADJUNT/A 
CONSERVATORI 97 L J.O. B 19 21.189,77   

LB19050 ENCARREGAT/DA COMPRES 133 L J.P.D. B 19 22.490,98 4.787,36 

LB19051 INFERMER/A MEDICINA DE L'ESPORT  78 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19052 
DIPLOMAT EN INFERMERIA DE SALUT 
ESCOLAR 105 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19053 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  222,211 L J.O.D. B 19 22.831,64 1.649,97 

LB19054 EDUCADOR/A SOCIAL 102 L J.O.D. B 19 23.570,94 1.649,97 

LB19055 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE SERVEIS 
SOCIALS 34 L J.O. B 19 23.570,94   

LB19056 TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT  72 L J.O. B 19 20.352,41   

LB19057 
DIPLOMAT EN INFERMERIA DE SALUT 
COMUNITÀRIA 105 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19058 TÈCNIC/A DE SALUT LABORAL 225 L J.O. B 19 24.032,49   

LB19059 TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL 163 L J.O. B 19 25.077,21   
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LB19060 
TÈCNIC/A COORDINADOR ACTIVITATS 
ESPORTIVES 235 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19061 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  211,222 L J.O. B 19 22.831,64   

LA20057 
PROFESSOR/A SUPERIOR 
CONSERVATORI 115 L J.O. A 20 25.393,28   

LA20058 
PROFESSOR/A SUPERIOR ESCOLA 
D'ART 95 L J.O. A 20 25.393,28   

LA20059 METGE/SSA DE MEDICINA DE L'ESPORT  77 L J.O. A 20 26.094,67   

LA20061 
TÈCNIC/A SUPERIOR ADVOCAT 
SERVEIS SOCIALS 100 L J.O. A 20 26.094,67   

LA20062 METGE/SSA DE SALUT COMUNITÀRIA 104 L J.O. A 20 26.094,67   

LA20063 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA 109 L J.O. A 20 26.094,67   

LB21064 
CAP DE LA UNITAT DE MANTENIMENT 
D'EDIFICIS 162 L J.O. B 21 25.236,53   

LA21067 DIRECTOR/A MUSEU 89 L J.O. A 21 25.975,18   

 
CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE L'INCENTIU DE PRODUCTIVITAT DELS PROGRAMES O AREES QUE 

ES DETALLEN, PER L'ANY 2004 

 
1. ÁREA DE RECAPTACIÓ 

 
1.1 UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA 
  
L'incentiu ha de recaure sobre quelcom que signifiqui un esforç per part del personal d'Executiva i, a la 
vegada, que quant més esforç més es millorin els resultats que obté l'Ajuntament. 
 
Per tant, i resumint, s'ha de procurar que dels càrrecs que es fan en executiva s'ingressi el màxim 
possible, que els deutes pendents dels contribuents siguin el més baixos possibles i, a la vegada, el 
menys antics. També és necessari tenir en compte la part de responsabilitat que es realitza des de la 
Caixa-Recaptació. 
 
Durant l'any 2003 s'ha introduït una modificació en la recaptació: es permet el pagament amb el 10% de 
recàrrec immediatament després del període voluntari enviant solament un avís al domicili, figura nova 
que apareix al 2003 per primer cop. Aquesta novetat ha tingut una repercussió més directa, sobretot, a 
Caixa-Recaptació i a l'ordenança. Està comprovat que un 48% dels contribuents ingressen en aquestes 
circumstàncies, indicant això la fi del procés de cobrament i, per tant, reduint les tasques pròpies que es 
desenvolupen a la unitat de Recaptació Executiva. 
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
 
(a) El principal ingressat en executiva durant el període, però corresponent als ingressos amb el 10% de 

recàrrec i que cal diferenciar. També es sumaran aquells ingressos provenint de la notificació de la 
provisió de constrenyiment amb el 20% i que no han significat cap tasca específica, és a dir, es 
troben en cua zero.  

(a') El principal ingressat en executiva durant el període menys (a) 
(b) El principal ingressat per deutes amb antiguitat d'entre 2 i 4 anys. 
(c) El principal ingressat per deutes amb antiguitat superior a 4 anys. 
 
L'incentiu es calcularà aplicant un tant per cent a cada quantitat, de la manera següent: 
 
INCENTIU EXECUTIVA =  1% sobre (a) + 1% sobre (a') + 1% sobre (b) + 2% sobre (c) 
 
Repartiment de l'import obtingut. 
 
 (a)   (a')+(b)+(c) 

Recaptador executiu       6%  Recaptador 
executiu                  

16%  

Agents executius          12%  Agents executius                 54%  
Personal administratiu    24%  Personal 

administratiu             
25%  

Subunitat Caixa-Recaptació    48%  Subunitat Caixa-
Recaptació          

3%  
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Ordenança                                  10%  Ordenança                                  2%  

 100%   100%  
  
En el moment en que el cobrament amb el 10% de recàrrec ja no es realitzi a la Caixa-Recaptació de 
l'Ajuntament, aquesta circumstància es tornarà a reflectir en el càlcul de l'incentiu. 
 
1.2 UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA, RECURSOS I CONTROL 
  
Dins d'aquesta unitat es valora l'esforç en facilitar la recaptació en període voluntari. Quantes més sortides 
es donin al pagament en via voluntària més recaptació s'assoleix, per exemple, promoure les 
domiciliacions, pagaments fraccionats, etc. 
 
S'aplicarà un tant per cent sobre la recaptació (ingrés cobrat en voluntària) per padrons que excedeixi d'un 
tant per cent determinat. Es premia aquella recaptació que s'acosti al 100% del càrrec. D'aquesta manera, 
la recaptació en voluntària que estigui entre el 80% i el 90% dels càrrecs d'aquell padró, es multiplicarà 
per 0,1% del principal i, quan es superi el 90,01%, a més del càlcul anterior, es multiplicarà la diferència 
pel 0,5% del principal, obtenint dos trams diferenciats que es sumaran. 
 
Per càrrecs entenem el padró que s'aprova definitivament menys les baixes que pertoquen per 
modificacions, més les altes corresponents que es puguin donar. 
 
Per padrons entenem l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica, impost sobre vehicles, 
l'impost sobre activitats econòmiques, taxa per escombraries, taxa per guals i la resta d'exaccions 
generals que es liquiden de  
forma col·lectiva. 
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
 
(a) El principal ingressat en voluntària de cada padró. 
(b) Total de càrrecs de cada padró modificats amb les altes/baixes 
 
Càlcul de l'incentiu: 
 
Quan                 90% > (a) / (b) > 80% =  es multiplicarà l'excés del 80% per 0,1% 
Quan                 (a) / (b) > 90% =  es multiplicarà l'excés del 90% per 0,5% 

 
Repartiment de l'import obtingut. 
 
Cap unitat Recaptació Voluntària               17%  
Personal administratiu Voluntària               48%  
Subunitat Caixa-Recaptació                    33,5%  
Ordenança                                              1,5%  

 100%  
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA DISTRIBUCIÓ 
 
No es tindran en compte les vacances a l'hora de calcular la participació en l'import.  
 
Només es comptaran les baixes a partir dels 15 dies, de manera que s'anirà restant de la percepció 
individual a partir del dia 16. 
 
El repartiment entre el personal que afecta al personal administratiu d'executiva (25%), de voluntària 
(48%) i a la subunitat de Caixa-Recaptació (33,5% i 3%), es realitzarà per part de la tresorera i seguint 
criteris objectius. 
  
Quan degut a baixes o degut a que els llocs de treball no estiguin coberts per qualsevol causa (vacant 
coberta parcialment, llicències, etc.) es produeixi un sobrant d'aquella persona, es repartirà de manera 
proporcional per tota la unitat (executiva pels sobrants d'executiva i a la voluntària pels seus propis  
segons el % de repartiment). Entenent que, si ha faltat aquella persona durant un determinat període de 
temps algú ha estat fent aquella tasca; per tant, considerarem que tota la unitat ha participat en absorbir 
aquella acumulació de tasques. 
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Es proposa que el pagament de l'incentiu es faci cada quatre mesos i que a principis de cada any es 
regularitzi. Hi haurà un pagament al maig, un al setembre i l'últim al gener que regularitzarà l'import 
segons les dades reals de l'any finalitzat. 
  
Per al 2004 es proposa el següent: el pagament de maig i el de setembre fer-los segons les dades de 
2003, i al gener de 2005 fer l'últim pagament ja amb les dades reals de l'exercici 2004. 
 
2. ÁREA DE  RECAPTACIÓ D’HISENDA 

 
1. PERSONAL 
 
Objectiu: No incrementar la plantilla de personal actual, composta per: 
 
Banc de dades                    4 persones 
Oficina liquidadora              8 persones 
Cap                                   1 persona 
Total                                 13 persones 

 
Puntuació assignable segons l'acompliment dels objectius esmentats: 
 
11 persones 10 punts 
12 persones 7 punts 
13 persones 3 punts 
14 persones -5 punts 
15 persones -10 punts 

 
2. REDUCCIÓ TERMINIS TRAMITACIÓ 
 
2.1. Notificacions 
  
Objectiu: Que el 95% de les notificacions es tramitin en un termini inferior a 30 dies naturals. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
Fins 20 dies ........... 4 punts 
De 21 a 25 dies .... 3 punts 
Més de 25 a 30 dies .... 2 punts 
Més de 30 a 35 dies .... 1 punt 
Més de 35 a 40 dies .... 0 punts 
Més de 40 dies ............ -1 punt 

 
2.2. Liquidacions d'ingrés directe 
  
Objectiu: Disminuir el període transcorregut entre fet impossable i liquidació. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
  
Fins 15 dies .... 4 punts 
De 16 a 20 dies .... 3 punts 
Més de 20 a 25 dies .... 2 punts 
Més de 25 a 30 dies .... 1 punt 
Més de 30 a 40 dies .... 0 punts 
Més de 40 dies .... -1 punt 

 
En les liquidacions per Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana s'entendrà 
com a data del fet imposable la de la recepció de la notificació notarial, comunicació del Registre de la 
Propietat, declaració de l'interessat pel propi impost o altres declaracions de les que es dedueixi la 
transmissió gravada. 
  
2.3. Banc de dades, activitats 
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Objectiu: Disminuir el període transcorregut entre les variacions produïdes en l'IAE (alta i baixa) i 
l'adequació del Banc de Dades. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
Fins 20 dies ............ 2 punts 
De 20 a 40 dies .... 1 punt 
Més de 40 a 50 dies .… 0 punts 
Més de 50 dies ……….. -1 punt 

 
2.4. Recursos 
  
Objectiu: Reducció del termini mitjà de resolució. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
  
Fins 20 dies ............ 3 punts 
De 20 a 30 dies .... 2 punts 
Més de 30 a 45 dies .... 1 punt 
Més de 45 a 60 dies .... 0 punts 
Més de 60 dies ............ -1 punt 

 
Si per la resolució del recurs es sol·licita informe a un altre servei o dependència es descomptaran els 
dies transcorreguts entre la sol·licitud i la recepció de l’informe esmentat. 
 
3. RECTIFICACIÓ DE PADRONS 
 
Objectiu: Que les baixes efectuades amb posterioritat a l'edició del padró com a conseqüència d’errors, 
modificacions i alteracions no degudes a nous fets imposables suposin, respecte al número total de rebuts 
emesos: 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
Inferior al 1%.................................. 4 punts 
Més d’un  1 %  i fins a l’1,15%........ 3 punts 
Més de l’ 1,15% i fins al 1,25 % .   2 punts 
Més de l’ 1,25 % al 1,35 % ........  1 punt 
Més de l’ 1,35 % al 1,45 % ........ 0 punts 
Més de l’ 1,45 % ........................ -1 punts 

 
Es computarà el promig quantitatiu de tots el padrons fiscals.      
  
4. ACTES D’INSPECCIÓ I REQUERIMENTS 
  
Objectiu: Augment de quotes tributàries per actes o requeriments: 
 
Fins a       60.000 €                  2 punts 
Més de  60.000 €  i fins a 120.000 € 3 punts 
Més de 120.000 €  i fins a 240.000 € 4 punts 
Més de 240.000 € 5 punts 

 
5. NIVELL DE GESTIÓ 
  
5.1. Impost sobre béns immobles 
  
Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de Serveis. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
  
Nivell alt 3 punts 
Nivell mig 2 punts 
Nivell baix -1 punt 
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Nivell molt baix -2 punts 
 
5.2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de Serveis. 
  
La puntuació assignable és la següent: 
  
Nivell alt 3 punts 
Nivell mig 2 punts 
Nivell baix -1 punt 
Nivell molt baix -2 punts 

  
4. NORMES GENERALS: 
  
4.1 El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat que es regula, serà per l’any 2004 de 241,40 

euros. 
  
4.2 En el supòsit de modificacions en el nombre de persones als efectes de l’incentiu de l’apartat 1, es 

computarà la puntuació de manera proporcional al temps que hagi hagut un i altre nombre de 
personal adscrit al servei. 

  
4.3 La liquidació de l’incentiu es farà dintre dels tres mesos següents a la finalització de l’exercici. 
  
4.4 La quantitat total que resulti es distribuirà entre els diferents funcionaris o grups de funcionaris de la 

manera següent: 
 
 Personal Percentatge  

 
 Cap de Servei i Secció o Tècnic d’ Administració General, que realitzi les 

funcions .................................................................................................................. 
  

14,0 
 

 Cap de la Unitat  Banc de Dades, que realitzi les funcions ...................................  11,5   
 Cap de la Unitat i Subunitat de liquidació, que realitzi les funcions .......................  9,5    cadascun 
 Personal Banc de Dades .......................................................................................  20,0   a repartir 

 Resta de personal del Servei d’Hisenda i ordenança ............................................  35,5   a repartir 
 
4.5 La distribució entre els components de cadascun dels grups de funcionaris, es realitzarà a proposta 

del Cap dels Serveis Financers i sense que la participació de cap funcionari pugui ser inferior en un 
40% a la de qualsevol altre. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte explica que aquest dictamen preveu les retribucions que 

percebrà el personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb el 2 

per 100 d'increment que fixa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a tots els 

conceptes: retribucions bàsiques i complements de destinació, específic, triennis o 

qualsevol altra retribució que estigui fixada per normatives anteriors, com ara els 

incentius. 

Explica que s'acompanyen al dictamen tres annexos, dos dels quals corresponen a la 

Relació de llocs de treball del personal funcionari i la del personal laboral, on consta el 

complement específic que s'acorda tenint en compte l'aplicació del 2 per 100, així com 

la resta de condicions que té cada lloc de treball, tant si correspon a personal 

funcionari com laboral. 

Quant al tercer annex, diu que correspon al document que defineix els criteris 

d'assignació dels incentius de productivitat per als treballadors municipals adscrits a 

l'Àrea de Recaptació—dins de la qual hi ha la Unitat de recaptació executiva i la Unitat 

de recaptació voluntària—i a l'Àrea de recaptació d'Hisenda. 



 30 

Explica, al respecte, que els incentius de productivitat han experimentat modificacions 

molt puntuals, respecte als d'anys anteriors, que no entrarà a detallar, perquè hauria 

d'explicar tot el significat d'aquest incentiu, que ja fa anys que funciona a l'Ajuntament 

de Manresa. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
3.1.1 i 3.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
3.1.1 APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SUBSCRIURE 

AMB LES SOCIETATS SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL I 
RECICLATGE CASA VELLA, SL, DIRIGIT AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PLA ESPECIAL DE LA FÀBRICA NOVA (PE-10). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 5 de 
gener del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Pla general d’ordenació urbana de Manresa, aprovat definitivament el 23 de maig 
de 1997, delimita l’àmbit del Pla especial Fàbrica Nova (PE-10), amb l’objectiu 
d’ordenar els terrenys directament vinculats a la Via Sant Ignasi que han de conformar 
un dels quatre parcs urbans que es defineixen en sòl urbà. 
 
En la memòria del Pla general es determina la importància estratègica que el 
desenvolupament d’aquest àmbit té per la ciutat, i en fixa les condicions i objectius del 
Pla especial. 
 
En data 19 de desembre de 2003 ha estat presentada una instància conjunta de 
SACRESA TERRENOS PROMOCION, SL i RECICLATGE CASA VELLA, SA, en la 
qual, com a propietaris de les finques que conformen la major part de l’àmbit del Pla 
especial Fàbrica Nova, manifesten el seu interès en desenvolupar i promoure 
conjuntament la urbanització d’aquest espai. 
 
Per part de l’Ajuntament de Manresa s’ha valorat positivament aquesta voluntat i s’ha 
considerat la conveniència de subscriure un conveni urbanístic amb la propietat, dirigit 
a determinar els criteris bàsics per al desenvolupament d’aquest àmbit, en el marc del 
Pla d’orientació per a equipaments comercials (POEC), aprovat per aquest 
Ajuntament. 
 
En aquest sentit, els serveis tècnics d’Urbanisme han redactat la minuta de conveni 
que s’annexa a aquest dictamen, on es pacta una proposta d’ordenació de l’àmbit del 
Pla especial, articulada amb els aspectes següents: 
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a) La creació d’un nou parc urbà de 3,5 Ha., connectat amb l’actual parc de Sant 
Ignasi i amb accessos des dels carrers perimetrals, Via Sant Ignasi, ctra. del Pont 
de Vilomara i carrer de Lluís Argemí. 

 
b) L’ampliació del recinte de les piscines municipals i la creació d’un nou pavelló 

poliesportiu. 
 
c) La rehabilitació de l’edifici de la Fàbrica Nova, dotant-lo de nous usos i activitats 
 
d) La dotació d’un percentatge important d’habitatges protegits, que coincideix amb 

el 20% previst per la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
 
e) Un programa d’usos i activitats privades. 
 
La consecució d’aquesta proposta fa necessària la tramitació d’una modificació puntual 
del Pla general, la qual també es pacta en la minuta de conveni. 
 
Les societats propietàries dels terrenys han donat la seva conformitat amb la proposta 
de conveni redactada per l’Ajuntament de Manresa i han manifestat la voluntat de 
subscriure’l. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen 
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC a subscriure amb les societats 
SACRESA TERRENOS PROMOCION, SL i RECICLATGE CASA VELLA, SL, dirigit al 
desenvolupament del Pla especial de la Fàbrica Nova (PE-10). 
 
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." 
 
CONVENEN: 

 
Primer.- Que les societats SACRESA i RECICLATGE CASA VELLA, SA desenvoluparan el Pla especial 

de la Fàbrica Nova. Els criteris bàsics de l’ordenació d’aquest àmbit seran els que figuren en el plànol 
núm. 2 annex a aquest conveni. 
 
El programa d’usos i activitats de la proposta serà el següent: 
 
1. Construcció d’un complex comercial i de serveis a l’edifici de la Fàbrica Nova i el seu entorn 

immediat, amb el programa següent: 
 
 1. Centre d’activitats terciàries 
 Aquest centre s’agruparà entorn de l’edifici de la fàbrica de la forma següent: 
 

  Sostre sobre 
 rasant (m2) 

Sostre sota 
 rasant (m2) 

Total (m2) 

 Rehabilitació de la Fàbrica Nova 
 

10.402 
 

5.201 
 

15.603 
 

 Edifici annex a la fàbrica i Torre hotel-oficines 10.008 10.800 20.808 
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 Subtotal 1 20.410 16.001 36.411 

 
 Aquest centre d’activitats tindrà un aparcament amb un nombre aproximat de 800 places, 

ajustable en funció de les activitats concretes a desenvolupar. 
 
 2. Edificis d’habitatges 
 La proposta contempla la construcció de 420 habitatges distribuïts de la forma següent: 
 

  Sostre m2 Nombre 
d’habitatge

s 

  
Edificis d’habitatges de règim lliure 
Edificis d’habitatges de règim protegit (20%) 
 

 
35.000 

 
7.000 

 
336 

 
84 

 

 Subtotal 2 42.000 420 

 
 Atès que el nombre d’habitatges total permès pel Pla general és de 520, el desenvolupament 

d’aquest conveni podrà establir un nombre superior als 420 habitatges previstos, mantenint 
sempre el 20% de la totalitat d’habitatges en règim protegit i sense augmentar el sostre de 
42.000 m2 destinat a habitatges. 

 
 3. Sostre total per usos del centre d’activitats terciàries i pels edificis d’habitatges: 
 

  Sostre sobre 
rasant (m

2
) 

Sostre sota 
rasant (m

2
) 

Total (m
2
) 

  
Rehabilitació de la Fàbrica Nova 
Resta de les edificacions 
 

 
10.402 
52.008 

 
5.201 

10.800 

 
15.603 
62.808 

 Total 62.410 16.001 78.411 

 
 Aquest sostre total correspon a l’edificabilitat determinada pel  Pla General. 
 
Segon.- Per donar compliment al POEC, les activitats del sector terciari que es plantegin respondran a un 

model de creació d’una nova àrea d’activitats, amb els usos següents: 
 
 —  Comercial 
 —  Cultural. Oci 
 —  Oficines i serveis 
 —  Hoteler 
 —  Restauració 
 
L’ús comercial tindrà una superfície de venda màxima de 10.000 m2. El concepte de superfície de venda 
és el regulat per l’article 2 del Decret 346/2001, de 24 de desembre. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Manresa, en l’àmbit de les seves competències, tramitarà una modificació del 

Pla general d’ordenació vigent i l’elevarà a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació 
definitiva, amb la finalitat d’assolir els objectius següents: 
 
 1. Requalificar 5.201 m2 de sòl ocupats per l’edifici de la Fàbrica Nova, actualment qualificat 

d’equipament supramunicipal, passant a zona terciària. En conseqüència, suprimir la condició de 
destinar el 50% del sostre de l’edifici de la Fàbrica Nova a usos dotacionals i ajustar l’ocupació 
màxima de sòl privat del 20% al 30% per la pròpia ocupació de l’edifici de la fàbrica. 

 2. Modificar la previsió de destinar el 50% de la totalitat dels habitatges a règim protegit, fixant-la en 
el 20%. 

 3. Ajustar la condició de no ocupació de l’espai públic en subsòl de l’aparcament, per permetre la 
seva funcionalitat. 
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Quart.- Càrregues urbanístiques 

Les càrregues urbanístiques del Pla Especial Fàbrica Nova seran, per una banda, les que determina el 
Planejament vigent dins l’àmbit definit en el Pla General i, per l’altra, les que s’introduiran en la modificació 
del Pla com a resultat de l’equilibri entre beneficis i càrregues que genera la dita modificació. 
 
 A. Càrregues urbanístiques que es mantenen del Pla General 
 
 1. Cessió i urbanització dels sistemes viari i de parc urbà inclosos en l’àmbit del Pla Especial 
 
 2. Construcció del tram del col·lector de Sant Ignasi, comprès entre la carretera del Pont de 

Vilomara i el tram ja renovat de la via Sant Ignasi. 
 
 B. Càrregues que introduirà la modificació del Pla General. 
 
 1. Cessió del sòl destinat a ampliació del recinte esportiu de la piscina municipal i tancat del 

nou perímetre 
 2. Rehabilitació de l’edifici de la Fàbrica Nova, del qual hauran de conservar-se la volumetria i 

les façanes 
 3. Construcció d’un pavelló poliesportiu tipus PAV.3, amb un cost màxim de 1.803.000 EUR, 

que serà cedit a l’Ajuntament de Manresa en ple domini. Aquesta cessió requerirà la prèvia 
inscripció de la declaració d’obra nova en el Registre de la Propietat. Les despeses 
d’aquesta inscripció seran íntegrament a càrrec dels promotors. 

 4. Millora del recinte actual del parc de Sant Ignasi d’acord amb el projecte d’urbanització 
global del sector que s’estableix en el punt setè, amb una inversió màxima per part dels 
promotors de 270.455 EUR. 

 5. La urbanització de la meitat de l’amplada de la via Sant Ignasi en el límit confrontant amb el 
Pla Especial i part de la plaça del Remei, d’acord amb les precisions del punt vuitè. 

 
Cinquè.- Dels punts tercer i quart s’extreu el quadre de paràmetres comparatius següent: 

 

 P.E. 10 – FÀBRICA NOVA 
 

PLA GENERAL MODIF. DE PLA 

1. Superfície total 65.011 m2 65.011 m2 

2. Sòl públic (80%) 52.010 m2 (70%) 45.508 

3. Parc urbà 35.000 m2 35.000 m2 

4. Sòl d’aprofitament privat (20%) 13.001 m2 (30%) 19.503 

5. Sostre màxim edificable 52.008+10.041 m2 * 52.008 + 10.401 m2 * 

6. Edificabilitat bruta màxima 0,80+0,16 * 0,80+0,16 * 

7. Densitat màxima d’habitatges 80 hab/ha 80 hab/ha 

8. Habitatges en règim protegit  50% 20% 

9. Sostre destinat a dotacions a l’edifici fàbrica 5.201 m2 --- 

10. Sostre de cessió destinat a equipament 
esportiu 

          ----------- Pavelló pol. PAV.3 - 
2500 m2 

11. Càrregues d’urbanització externes -----------        Parc St. Ignasi    
Via St. Ignasi  50% 
Plaça Remei  80% 

 
* Els 10.041 m2 i el  0,16 corresponen a l’edificabilitat de la Fàbrica Nova. 
 
Les superfícies podran ajustar-se en funció del topogràfic real de l’àmbit. 
 
Sisè.- SACRESA i RECAVE es comprometen a presentar, prèviament a la redacció del Pla Especial, un 

estudi de mobilitat per mesurar els efectes de l’operació urbanística i per proposar les mesures 
adequades en quant a vialitat, dimensionat de l’aparcament, accessos, etc. Els resultats d’aquest estudi 
s’aplicaran en el Pla Especial. 
 
Setè.- SACRESA i RECAVE es comprometen a presentar un aixecament topogràfic del recinte actual de 

la fàbrica, amb la definició dels alçats i les plantes del conjunt industrial que serveixi de base pel seu 
estudi arqueològic industrial, en aplicació dels art. 67 i 68 del catàleg i Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Històrico-Arquitectònic i Ambiental de Manresa. 
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Vuitè.- El projecte d’urbanització corresponent al Pla Especial inclourà els espais més directament 

relacionats, a l’efecte de resoldre de forma global l’ordenació del sector. 
L’àmbit del projecte d’urbanització serà el que es grafia en el plànol annex núm. 3 i comprèn els espais 
següents: 
 
 — Via Sant Ignasi, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Vidal i Barraquer 
 — Plaça del Remei 
 — Parc de Sant Ignasi. Recinte actual. 
 
Aquests àmbits estaran segregats en el projecte d’urbanització a efectes de la seva contractació i 
finançament de forma independent.  
 
Novè.- SACRESA i RECAVE assumiran l’execució i el cost de les obres d’urbanització de la meitat de 

l’amplada de la Via Sant Ignasi en el tram confrontant amb l’àmbit del Pla Especial. SACRESA i RECAVE 
assumiran l’execució i el cost d’urbanització del 80% de la plaça Remei. Les obres de remodelació de la 
Via Sant Ignasi i de la plaça Remei es portaran a terme de forma simultània a les d’urbanització en funció 
del programa d’actuació que determini el Pla Especial. 
En aquest sentit l’Ajuntament de Manresa i SACRESA i RECAVE coordinaran els seus programes 
d’obres. 
Els àmbits d’urbanització que assumeix SACRESA i RECAVE són els grafiats en el plànol núm.3. 
 
Per a l’execució de l’operació s’estableix un calendari orientatiu que és el que figura en l’annex 4.  
 
Les obres d’urbanització s’executaran en una sola etapa que comprendrà la totalitat de l’obra 
urbanitzadora, excepte aquells àmbits que s’hagin d’ocupar per la realització de les obres de nova 
construcció o de rehabilitació i siguin susceptibles d’ésser malmeses per aquestes obres.  
 
Desè.- L’aprovació definitiva de la modificació del Pla general, convinguda en l’apartat tercer del present 

document, és condició bàsica i imprescindible per a l’entrada en vigor de la resta de previsions d’aquest 
conveni, de tal forma que: 
 
 a) Les societats SACRESA i RECAVE no seran objecte de cap mena d’indemnització que pogués 

derivar-se de la signatura del conveni, en el suposat cas que la Modificació del Pla general no 
assolís l’aprovació definitiva per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 

 b) En aquest mateix cas, totes les restants contraprestacions convingudes en el present conveni 
quedaran sense efecte.  

 
 
 
3.1.2 INICIAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE 

L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL. FÀBRICA NOVA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 5 de 
gener del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. FÀBRICA 
NOVA, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 74.2 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
L’objectiu d’aquesta Modificació és, tot mantenint els objectius previstos en el Pla 
General en aquest àmbit, adaptar-los a nous continguts: reforçar l’atractivitat comercial 
i d’oci de la ciutat; reforçar la idea de complementar les instal.lacions de les piscines 
municipals, ampliant-ne el recinte i creant un nou equipament esportiu; adaptar el 
percentatge d’habitatge protegit en relació a les previsions de nou habitatge protegit a 
nivell general de la ciutat; introduint noves càrregues d’urbanització del sistema viari 
perimetral i de l’actual reciente del parc de Sant Ignasi. I 
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L'article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme disposa que "les 
modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació". 
 
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el 
procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i següents del Reglament de 
planejament urbanístic i 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
L’article 70 de la mateixa Llei estableix que “els òrgans competents per a l’aprovació 
inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat 
d’estudiar-ne la formació o la reforma, (...) de suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.” 
 
En virtut de l’article 52.2 lletra c) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per a 
l’aprovació del planejament general correspon al Ple. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. FÀBRICA NOVA, 
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l'article 
125 del Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta 
dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i 
particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament. 
 
2n. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i 
instal·lació d’elements de tancament de finques, reforma, rehabilitació, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets, en tots els casos en què aquestes llicències 
vinguin regulades pels articles de la normativa que són objecte de nova regulació 
mitjançant la Modificació puntual aprovada en el punt anterior i dins de l’àmbit que es 
grafia en el plànol annex. 
 
3r. PUBLICAR els anteriors acords en els mitjans locals de comunicació, així com en 
un dels diaris de major circulació de la província." 
 
La senyora Mas i Pintó explica, respecte el primer dictamen, que es tracta d'un 

conveni en el que es defineixen els compromisos que adquireix l'Ajuntament de 
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Manresa i els propietaris dels terrenys on estan ubicades les antigues instal.lacions de 

la Fàbrica Nova i Tints Baltiérrez. 

Diu que el Pla General fixa el desenvolupament d'aquests terrenys a través d'un Pla 

Especial, amb dos objectius bàsics: per una banda, crear un parc urbà, d'una certa 

dimensió, i, per l'altra, configurar aquest espai com a lligam entre els teixits adjacents, 

que actualment es troben inconnexos per l'existència d'aquesta gran instal.lació 

industrial. 

Informa que la signatura del conveni va lligada amb la definició d'una proposta 

d'ordenació, que caldrà desenvolupar a través d'un Pla Especial—com ja ha 

comentat—, però que l'Ajuntament de Manresa valora positivament per tot un seguit 

d'aspectes: per una banda, perquè suposa la creació d'un parc urbà de 3,5 hectàrees, 

així com d'una àrea de centralitat en un sector, que actualment es caracteritza per 

estar constituït per un buit urbà, amb un entorn degradat. Per una altra banda, perquè 

comporta la rehabilitació d'un dels edificis de la Fàbrica Nova, que està situat 

paral.lelament a la Via de Sant Ignasi, i que té uns remarcables valors històrics com a 

patrimoni arquitectònic i industrial. Suposa també la possibilitat d'ampliar el recinte de 

les Piscines i crear un nou pavelló poliesportiu proper a les instal.lacions de les 

Piscines. Per últim, comporta la possibilitat de construir un hotel i un centre de 

convencions, que són serveis dels qual la ciutat n'és deficitària actualment. 

Explica, així mateix, que en aquest conveni s'estableix el nou marc de càrregues 

urbanístiques que fixa el Pla General en un inici, i que suposen determinats canvis, a 

través de la modificació; en concret, les noves càrregues urbanístiques que es fixen—

a part de les determinades pel Pla General, que són la urbanització del parc, la del 

viari i la nova formalització del col.lector de Sant Ignasi—són la cessió d'un sòl destinat 

a recinte esportiu, la construcció d'un pavelló poliesportiu de 2.500 metres quadrats de 

superfície construïda, amb un cost màxim de 300 milions d'euros; i la millora del 

recinte del parc de Sant Ignasi, a través d'una inversió definida, que es valora 

positivament en el sentit que la seva nova urbanització possibilitarà tenir una lectura 

del parc que està dins dels terrenys de la Fàbrica Nova, molt més ampli. Afegeix que 

es fixen unes despeses d'urbanització addicionals, que comprenen el carrer de la Via 

de Sant Ignasi i la vorera de la carretera del Pont de Vilomara, que, malgrat ser 

exteriors a l'àmbit del Pla Especial, possibilitaran que s'obtingui un conjunt 

correctament acabat. 

Entra en el contingut del segon dictamen dient que, a canvi d'aquestes noves 

càrregues urbanístiques l'Ajuntament de Manresa es compromet a redactar una 

modificació del Pla General, en el sentit que fins ara es preveia que la meitat de l'edifici 

industrial es destinaria a equipament supramunicipal i l'altra meitat, a usos privats, i, 

ara, passarà a ser tot d'ús privat. 

Afegeix que aquesta modificació també preveu que el percentatge que el Pla General 

fixava per a habitatges protegits passa del 50 al 20 per 100, que és el percentatge que 

es fixa per ajustar el nombre d'habitatges al que fixa la nova Llei d'urbanisme 2/2002 

per a tots els nous àmbits de desenvolupament. 

 

La senyora Sensat i Borràs manifesta que, respecte a la Fàbrica Nova, existeix un 

sentiment unànime de satisfacció, perquè finalment es recupera un símbol per a la 
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ciutat, de tradició industrial, de treball per part d'homes i de moltes dones, que ara es 

recupera i es transforma, i que permetrà connectar els barris. 

Afegeix que aquesta operació estrictament urbanística, és important sobretot pel fet 

que el 70 per 100 de l'espai serà públic, ja que es crearà una zona verda i s'instal·larà 

un equipament esportiu. 

Comenta també que el percentatge d'habitatge protegit que s'hi destina és diferent del 

que es preveia en principi, i manifesta al respecte que, a mesura que passen els anys 

els discursos es van adaptant a la realitat, i, en aquest cas, creu que el fet que en 

aquest moment hi hagi més habitatge nou no suposa que s'estiguin solucionant els 

problemes de determinats col.lectius i grups socials per accedir a un pis.  

Diu, doncs, que les polítiques que ha de dur a terme l'Administració pública per 

possibilitar l'accés a l'habitatge no s'han de centrar únicament en construir nous 

immobles, sinó sobretot en dur a terme actuacions que tendeixin, per una banda, a la 

rehabilitació dels edificis; i, per una altra, a aplicar mecanismes contundents per evitar 

l'existència de pisos buits a la ciutat, que estan en bones condicions, a fi que siguin 

ocupats en règim de lloguer. 

Diu que la Fàbrica Nova és, en certa manera un símbol d'aquesta idea, ja que té un 

percentatge d'habitatge de protecció oficial, que és important, i que cal sumar al 

conjunt de l'oferta que té Manresa de pisos que s'han anat construint durant els darrers 

anys, per part de la societat municipal Fòrum, SA i de l'INCASOL (Institut Català del 

Sòl) de la Generalitat de Catalunya, que provenien de la legislatura anterior. 

Afegeix que, per tant, el projecte de la Fàbrica Nova té aquesta voluntat de tenir en 

compte la necessitat d'habitatge, però prioritza altres coses que són igualment 

importants, com ara la creació d'espais de relació de lleure i de trobada per als 

ciutadans i ciutadanes, que possibilitaran que algunes zones de la ciutat que fins ara 

gairebé estaven d'esquena, es comencin a trobar. Opina que això té un valor 

difícilment quantificable, malgrat que la Fàbrica Nova té un valor econòmic molt clar i 

evident, que tots coneixen i que s'ha pogut desencallar, en bona part, perquè el seu alt 

cost feia inevitable o indispensable trobar un promotor i col·lectiu amb una capacitat 

empresarial i amb garanties que podria gestionar aquesta operació.  

Considera que aquestes garanties hi són i encara més tenint en compte que existeix 

una bona tradició per part dels tècnics i tècniques del departament d'Urbanisme de 

l'Ajuntament de Manresa de vetllar pel que és públic i tenir-ne molta cura. 

Acaba dient que, per tot això, el GMICV-EA considera que el projecte de la Fàbrica 

Nova, tal com es pretén que sigui, és factible. 

 

El senyor Perramon i Carrió manifesta que la Fàbrica Nova va ser una peça clau en 

la industrialització de l'Estat i la font d'aliment i de treball per a moltes famílies de 

Manresa i de la comarca, i explica que en el darrer període de funcionament de 

l'empresa ell mateix va realitzar pràctiques en aquesta fàbrica, que li van permetre 

comprovar la duresa de les condicions de treball de moltes de les persones que hi 

treballaven. 

Diu que la Fàbrica Nova ha estat durant molts anys una mena de forat negre dins de la 

ciutat o un espai que no existia, i que ara tenim l'ocasió de recuperar-lo com a un espai 

important de centralitat, amb un gran potencial de transformació per a la ciutat, del 
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qual s'obtindrà un gran parc i un equipament esportiu ampliat, i que permetrà crear 

connexions entre els barris del seu entorn. 

Fa notar, així mateix, la capacitat de regeneració que donarà aquest projecte als barris 

que són part del centre històric més proper, com ara, el de les Escodines i Vic-Remei, 

en els quals, sens dubte, es produirà una rehabilitació més intensa dels habitatges. 

Destaca la importància de la creació d'habitatges protegits en aquest sector, que se 

suma al conjunt d'altres operacions repartides en la ciutat, i que permetrà que durant 

aquest mandat hi hagi el doble d'habitatges protegits que en l'anterior legislatura i, en 

conseqüència, un bon nombre de pisos més assequibles per a les persones i famílies 

que els puguin adquirir. 

Explica també que aquest nou espai estarà dotat d'un aparcament important en el 

centre de la ciutat, així com d'una zona comercial de comerç urbà, i que aquesta 

actuació servirà per renovar un lloc molt cèntric de Manresa, reforçant un model de 

ciutat compacte i sostenible, respecte al que l'Ajuntament de Manresa vol avançar. 

Creu que és una bona solució urbanística, que no era fàcil de realitzar, perquè té una 

edificabilitat important i perquè compatibilitzar tots els usos que s'hi volien situar ha 

donat lloc finalment a una bona ordenació i a un bon conveni, que dóna contrapartides 

interessants i importants per a la ciutat. 

Acaba la seva intervenció anunciant el vot afirmatiu del GMERC a aquests dictàmens i 

manifesta que vetllarà que la seva aplicació avanci a bon pas. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta comenta que és positiu que es desencalli aquesta àrea 

de la ciutat que ha estat inerta durant molt de temps en el centre de Manresa i 

manifesta que tots els grups municipals havien anunciat que desenvoluparien el sector 

de la Fàbrica Nova, si tenien possibilitat de fer-ho. 

Diu, però, que davant l'afirmació que s'ha fet en el sentit que aquest tema s'ha 

consensuat, ha de dir que es produeix consens quan tothom té la possibilitat de 

participar en el projecte, cosa que no ha passat en aquest cas, ja que el GMPPC no hi 

ha participat perquè ningú li ha demanat el seu parer respecte a la manera de 

desenvolupar aquest projecte. 

Reitera el caràcter positiu que té aquest desenvolupament per al conjunt de la ciutat, 

però, tenint en compte que es tracta d'una exposició pública, creu que té el dret i el 

deure d'exposar les qüestions que no li semblen prou correctes del conveni que 

signarà l'Ajuntament de Manresa amb els promotors. 

Explica, al respecte, que de manera simptomàtica i reiterativa en tots els plans parcials 

que s'han desenvolupat darrerament a la ciutat s'observa un element simbòlic en tots 

ells, consistent en una torre de dimensions força elevades. 

Comenta que el GMPPC considerava, fins ara, que la torre podia ser positiva com a 

element característic i singular de cada àrea que es desenvolupava, però creu que ja 

ha arribat el moment de dir que no és necessari que existeixi aquest element singular 

en cada àrea de Pla Parcial que es desenvolupi a Manresa, en primer lloc, perquè 

paisatgísticament no el satisfà aquesta solució, i, en segon lloc, perquè les escales 

que s'utilitzen en cas d'incendi no permeten accedir als pisos situats a la part més alta. 

Continua dient que tampoc li agrada que en el mateix edifici existeixin diferents àrees 

de desenvolupament, com ara oficines, hotel i habitatges. 
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No entén perquè s'han de reduir tan dràsticament els habitatges protegits, respecte el 

que preveia el Pla General aprovat per l'Ajuntament. Així mateix, considera que el parc 

urbà que es proposa crear no ho és realment, sinó que es tracta de zones 

enjardinades, correctament endreçades. 

Comenta que, des del punt de vista dels usos privats, malgrat que estigui ubicat en 

passadissos públics, pot ser molt correcte, però que, amb una vista aèria de la zona, 

s'observen uns grans espais de places en els que predomina una gran armada de 

ciment. 

Creu també que s'hauria pogut aprofitar aquesta oportunitat per estudiar la possibilitat 

d'instal.lar el centre firal de Manresa en l'espai que s'ha d'omplir de terra. 

Manifesta, així mateix, que al GMPPC no el satisfà que en l'ordenació que preveu el 

conveni s'estableixin dues zones de construcció molt delimitades i molt separades 

entre elles, una de les quals es destina als habitatges protegits i l'altra als de renda 

lliure. Considera que aquesta mesura no és positiva per al relligament social i 

vertebrador que es pretén obtenir amb la creació d'un nou espai públic, i marca una 

clara diferència entre ciutadans amb diferent poder adquisitiu, cosa que no afavoreix 

en absolut un desenvolupament harmoniós de la convivència ciutadana. 

Comenta que ha volgut exposar aquestes qüestions a fi que hi hagi la possibilitat 

d'intentar reorientar certs aspectes, perquè puguin ser més agradables, des del punt 

de vista del GMPPC, malgrat que insisteix en afirmar que aquest projecte és important 

per al desenvolupament d'aquella àrea. 

Anuncia que el GMPPC s'abstindrà en la votació dels dictàmens, perquè aquest 

desenvolupament és positiu i perquè considera que hi ha un seguit d'elements que no 

són prou positius, cosa que creu tenir el dret d'exposar tan clarament com ho ha fet. 

 

El senyor Vives i Portell creu que ja s'ha ponderat prou el posicionament de cada 

grup municipal respecte el projecte de la Fàbrica Nova, ja que, en la presentació 

pública que es va fer fa uns dies, tots van poder dir-hi la seva, per tant, no insistirà en 

les seves argumentacions. 

Creu, però, que aquesta oportunitat és magnífica per redescobrir una part important de 

la Manresa d'un passat recent. En aquest sentit, recorda que fa una estona la senyora 

Sensat i el senyor Perramon s'han referit a les persones que havien treballat no fa 

massa anys a la Fàbrica Nova en unes condicions determinades i el mateix senyor 

Perramon ha explicat que havia realitzat pràctiques en aquella empresa—segurament 

quan era molt jove—per tant, s'està parlant d'una època determinada de la història de 

la ciutat que moltes persones desconeixen, tan sols saben que hi ha una tanca 

perimetral que els impedeixen passar d'una banda a l'altra de la ciutat i imaginen què 

es podia fer en un altre temps dins de la gran nau que es veu des del carrer de 

Mossèn Jacint Verdaguer. 

Diu que ara aquestes persones tindran l'oportunitat de saber com era la Fàbrica Nova,  

podran gaudir-ne i podran connectar-se d'una banda a l'altra de la ciutat i, per tant, 

generar noves dimensions, nous fluxos i, fins i tot, noves visions del que és Manresa 

en una zona molt important, que és clau, perquè des que va tancar la Fàbrica Nova el 

centre de la ciutat s'ha anat desplaçant i s'ha anat constituint com una mena de "rovell 

de l'ou" molt ampli en què la Fàbrica Nova tindrà participació amb el seu futur 

desenvolupament. 
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Puntualitza, però, algunes qüestions que són les següents: al GMCiU li hauria agradat 

que no es construís una torre tan alta com la que hi haurà en aquell espai i que no hi 

haguessin els edificis de gran dimensió que es construiran—amb baixes més sis i 

baixos més set—al mig d'un parc urbà, però també és conscient que hi ha uns 

aprofitaments i unes negociacions i que l'Ajuntament necessitava de la iniciativa 

privada per desenvolupar un projecte de 90 milions d'euros, aproximadament. 

Diu que es tracta, doncs, d'un projecte que val molts diners i que aquesta 

administració hauria trigat molts anys en poder-lo desenvolupar. 

Comenta que la vida està feta de renúncies, que en aquest cas, és una renúncia en la 

negociació i a una part important, però que té la finalitat d'aconseguir coses 

importants. En aquest sentit, recorda que anteriorment algú ha esmentat que es 

guanyaria un 70 per 100 d'espai urbà, un parc públic, un poliesportiu i la rehabilitació 

d'un edifici singular per a la ciutat, que, més enllà de la tanca que el separa del carrer, 

es podrà veure i tothom en podrà gaudir. 

Manifesta que aquest és un motiu prou important com per plantejar-se una operació 

d'aquestes característiques. 

Quant a la reducció del nombre d'habitatges de protecció oficial, afirma que és una 

disminució important, però també indispensable pel que ha comentat anteriorment en 

el sentit que, essent realistes, i més enllà de les conviccions i de la ideologia de 

cadascú, suposa que tots coincidiran en la idea que era molt complicat aconseguir que 

una empresa promotora volgués arriscar tants diners amb un percentatge tan alt 

d'habitatges de protecció oficial. 

Diu, per tant, que en aquest projecte també es produeixen renúncies d'aquestes 

característiques, oimés tenint en compte que hi ha hagut una evolució important, 

perquè—tal com s'ha anat dient durant els darrers mesos—a Manresa s'està construint 

i es construiran molts habitatges de protecció oficial, impulsats per diverses 

Administracions; creu, doncs, que és una qüestió poc discutible, malgrat que es pot 

subratllar. 

Recorda que el senyor Javaloyes ha dit que no s'havia deixat participar al GMPPC en 

aquest projecte i diu que ara els grups polítics de l'Ajuntament i, fins i tot, els ciutadans 

tenen l'oportunitat de participar-hi.  

Diu que es parla sovint de participació i que avui es presenta la possibilitat que en 

l'execució d'aquest projecte, dins del marc del conveni que avui s'aprova, que és molt 

específic i molt clar, i per tant, no es pot vulnerar, hi hagi gent que hi pugui dir la seva. 

Creu que l'Ajuntament ha d'estar obert a que els ciutadans de Manresa, en general, i 

particularment els dels barris més afectats, puguin manifestar la seva opinió sobre la 

manera de desenvolupar la gran àrea de la Fàbrica Nova. 

Comenta que un dels usos importants que tindrà aquesta zona és un pavelló 

poliesportiu de 2.500 metres quadrats de sostre, per tant, té la qualificació 

administrativa de PAV-3, que és una nomenclatura que s'utilitza per a una 

determinada tipologia dins de l'acció esportiva. 

Diu, al respecte que, un cop llegit l'informe que ha emès la regidoria d'Esports d'aquest 

Ajuntament—sobre el qual ja se n'ha començat a parlar informalment—s'ha adonat 

que si el pavelló que es construirà fos 4 o 5 metres més ample es podria triplicar la 

seva funcionalitat. 
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En aquest sentit, proposa que, malgrat que el conveni s'aprova avui i, per tant, 

l'empresa promotora sap que haurà d'invertir 300 milions de les antigues pessetes en 

aquest projecte, en el moment d'executar-lo es valori la possibilitat de construir un 

pavelló més funcional del que està previst, a fi que el pugui fer servir tota la ciutat, 

cosa que es podria fer mitjançant una inversió econòmica suplementària de 

l'Ajuntament de Manresa o cercant alguna altra fórmula. 

No pretén que s'interpreti aquest comentari com una deformació professional per part 

seva, sinó senzillament com la constatació d'un fet que tots han pogut anar 

esfilagarsant durant els darrers dies i que considera prou important. 

Diu que segurament s'aniran plantejant més detalls com aquest durant el 

desenvolupament del pla especial i del projecte executiu, que es comentaran, i creu 

que és important que es pugui fer entre tots. 

Destaca també la importància que té haver aconseguit aquest consens que ja va 

quedar palès fa uns dies en la presentació d'aquest projecte i que avui s'ha tornat a 

ratificar en aquest Ple, i espera que serveixi perquè tots junts, a través del debat i de la 

reflexió, puguin acabar convertint aquest projecte en una realitat i, com ha dit 

anteriorment el senyor Perramon, amb tanta celeritat com sigui possible. 

 

La senyora Mas i Pintó explica, respecte a la volumetria a la que ha fet referència el 

senyor Javaloyes, que la Fàbrica Nova és un espai singular de la ciutat, per tant, 

també és singular la volumetria que pot absorbir, i més si s'uneix a un ús també 

singular o molt escàs a la ciutat, com és l'hotel i les sales de convencions. 

Quant als habitatges protegits, diu que la modificació es planteja amb la idea que no 

és convenient concentrar en un sol sector de l'assentament urbà un alt percentatge 

d'habitatges protegits, si més no, perquè l'Ajuntament i altres Administracions estan 

aplicant una política d'aquest tipus d'habitatges centrada bàsicament en distribuir-los 

per tota la ciutat, a fi d'evitar concentracions en punts determinats. 

Comenta que era un dels arguments a favor d'aquesta modificació esperar que el 

sector privat doni sortida a aquest nombre d'habitatges protegits en un sector que 

l'Ajuntament considera estratègic, l'objectiu del qual se centra en assolir un determinat 

percentatge d'espai públic, que es pretén d'una certa qualitat. 

Respecte al parc urbà, afirma que un parc urbà sempre és la suma d'espais diferents i 

que els parcs i les zones lliures es composen de places dures i de zones arbrades, 

però diu que això no va mai en detriment de la superfície que representa. Continua 

dient que cada espai té el seu ús: els arbrats tenen un ús de relaxació i els 

pavimentats, estan serveixen per a la convivència, però la superfície total està 

destinada al gaudi dels ciutadans. 

Explica, a continuació, que existeixen dues zones diferenciades d'habitatges: una 

situada en el sector superior i l'altra en l'inferior, però, malgrat això, els que es proposa 

construir, que estan vinculats a la Via de Sant Ignasi, tenen una contundència formal 

molt important a l'hora de definir la imatge d'aquesta operació. Diu que, per altra 

banda, un dels objectius d'aquesta operació és que es regeneri la Via de Sant Ignasi, 

que actualment té certes característiques de desestructuració, i espera que canviï la 

seva imatge a través d'aquesta operació. 
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L'alcalde intervé dient que el projecte de la Fàbrica Nova aporta una transformació 

substancial de la ciutat i, respecte a les renúncies que cal fer en la signatures de 

convenis, a les quals ha fet referència el senyor Vives, manifesta que un conveni és 

una transacció de drets i deures sobre una intervenció que es vol fer en un territori, i 

que el primer que cal tenir clar és si és necessari fer aquesta intervenció, que en 

aquest cas s'emmarca clarament en la Fàbrica Nova. 

Diu que si s'arriba a un acord, qualsevol intervenció ha d'estar equilibrada en drets i 

deures i que l'equip de govern, més enllà de les matisacions que es puguin fer al 

respecte i que entén, creu que aquesta intervenció és equilibrada i necessària, per 

alguns aspectes socials i polítics que s'han plantejat, de millora de la ciutat i de 

relligament de barris. 

Manifesta, també que qualsevol tipus de creixement qualitatiu que es vulgui fer a la 

ciutat requereix la implicació de la gent, de les empreses, del sector públic i del sector 

privat, i que aquest conveni, més enllà del que avui s'aprova, expressa credibilitat, en 

el sentit que la ciutat té prou credibilitat com perquè es produeixi una intervenció de 90, 

100 o 70 milions d'euros, i perquè hi hagi algú que vulgui fer aquesta intervenció, que, 

insisteix, s'ha procurat que sigui equilibrada. 

Diu que es facilitarà la màxima informació i participació, perquè aquest és l'inici d'un 

procés de planejament important; informa que l'Ajuntament de Manresa ha celebrat ja 

algunes reunions amb les tres associacions de veïns afectades, cosa que continuarà 

fent en el futur; i, pel que fa a l'última intervenció del senyor Vives, sobre el pavelló 

poliesportiu, comenta que es plantejarà la possibilitat d'ampliar el pavelló, per a la qual 

cosa s'estudiarà el sobrecost que pot tenir construir tres pistes oficials, en lloc de tres 

pistes d'entrenament, perquè millori la graella d'activitats esportives que s'hi celebrin, 

amb els efectes col·laterals—en el sentit positiu del terme—que es puguin generar en 

la resta d'equipaments municipals de la ciutat. 

Finalment, comenta que, més enllà dels posicionaments polítics de cadascú, que són 

absolutament legítims i que poden arribar a ser entenedors, estem a l'inici d'una 

transformació, respecte a la qual, l'equip de govern farà tot el possible per generar el 

màxim consens, ja que en el projecte de la Fàbrica Nova sempre hi ha hagut una clara 

voluntat de generar un consens urbanístic en tot el que es faci.  

Insisteix, així mateix, en que l'Ajuntament de Manresa facilitarà la màxima informació i 

espera que finalment s'assoleixi. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.1 i 3.1.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8 
GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.3 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 

PARCIAL CONCÒRDIA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 5 de 
gener del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
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"En data 3 d’octubre de 2003, fou aprovat inicialment el PLA PARCIAL CONCÒRDIA, 
promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
Aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 250, de 18 d’octubre de 
2003, en el diari El Periódico, de 22 d’octubre de 2003 i en el taulell d’edictes d’aquest 
Ajuntament. 
 
En relació a l’exposició pública de l’expedient han sigut presentades les al·legacions 
següents: 
 

NRE Data Nom Representant 

40616 19.11.03 EIX IMMOBLES, SL XXX 

40812 20.11.03 EIX IMMOBLES, SL XXX 

 
En resposta a aquestes al·legacions, els serveis tècnics municipals d’Urbanisme han 
emès els corresponents informes de resposta, en data 27 de novembre de 2003, en 
els quals es proposa l’estimació parcial de la primera d’elles i la desestimació total de 
la segona. Aquests informes es trametran en la seva integritat a l’interessat. 
 
D’altra banda, fou sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de 
Carreteres, informe sobre la viabilitat d’aquest Pla parcial, segons oficis tramesos en 
data 13 d’octubre de 2003 (RS núm 51.777 i 51.778), i amb entrada en els respectius 
organismes en data 3 de novembre de 2003. Malgrat haver transcorregut amb escreix 
el termini d’un mes que estableix l’article 83.5 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, ni 
l’Agència Catalana de l’Aigua ni la Direcció General de Carreteres han tramès l’informe 
pertinent. 
 
L’article 87.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, prescriu que, un cop 
finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional 
del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest 
cas és la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i article 52.2 c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen 
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per la societat EIX 
IMMOBLES, SL contra l’acord d’aprovació inicial del  Pla parcial Concòrdia, en base a 
les argumentacions i fonaments de dret dels informes emesos pels serveis tècnics 
d’Urbanisme en data 27 de novembre de 2003, els quals es trametran de forma íntegre 
a l’interessat. 
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2n. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL CONCÒRDIA, promogut per 
l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 87.5 de la llei 2/2002, de 14 de 
març, d’Urbanisme. 
 
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, el Pla parcial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com una 
còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 de la llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme." 
 

La senyora Mas i Pintó explica que es proposa aprovar inicialment el Pla parcial 

Concòrdia, que es desenvolupa en uns terrenys situats a prop de l'Eix transversal, 

confrontant amb l'avinguda de Joncadella, que és un àmbit que l'Ajuntament considera 

estratègic, per dos motius: per una banda, perquè suposa assolir una important 

superfície de terrenys destinats a equipaments públic, com són ara els universitaris, 

dins dels quals s'inclou actualment la FUB (Fundació Universitària del Bages); per una 

altra banda, perquè es configura una nova entrada de la ciutat des de l'Eix transversal, 

a partir de la prolongació de l'actual carrer de la Font del Gat, que és una via d'unes 

característiques dimensionals molt importants, perquè fa 40 metres. 

Informa també que les al.legacions que van presentar els propietaris dels terrenys 

s'han estimat gairebé en la seva totalitat, perquè suposaven breus ajustos respecte al 

document que s'havia aprovat inicialment. Afegeix que també feien referència a un 

aspecte que sobrepassa l'àmbit competencial de l'Ajuntament, segons el qual es 

manifestava que, perquè el desenvolupament d'aquests terrenys sigui efectiu o 

correcte, cal assolir el nou enllaç amb l'Eix. 

Diu, respecte a aquest últim aspecte, que, malgrat que no sigui competència 

municipal, l'Ajuntament treballarà perquè aquest Eix es faci el més aviat possible. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.1.4 RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT EL 25 DE 
SETEMBRE DE 2003 AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PEL QUAL 
S'ATORGA A AQUEST AJUNTAMENT UNA SUBVENCIÓ DE 23.500 EUROS 
PER AL MANTENIMENT DE L'OFICINA DE GESTIÓ DE LA REHABILITACIÓ 
DURANT L'ANY 2003. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, del 7 de gener del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’interès de l’Ajuntament de Manresa per l’estat de conservació dels edificis 
existents a la ciutat, la potenciació de la seva rehabilitació i la necessitat de coordinar-
se amb la Generalitat de Catalunya per fomentar les actuacions de conservació i 
manteniment del parc d’habitatges. 
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Atès que, per les característiques del parc d’habitatges de la ciutat, l’Ajuntament de 
Manresa ha adoptat diverses mesures per incentivar la conservació dels edificis en 
l’àmbit del nucli antic, entre les quals destaca la constitució de la societat anònima 
municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA,  (FORUM, 
SA) que té per finalitat gestionar el servei públic de la rehabilitació urbana del nucli 
antic de la ciutat. 
 
Vista la memòria presentada per FORUM, SA, explicativa de les actuacions i activitats 
desenvolupades durant l’exercici 2003, amb la finalitat d’acomplir amb l’objectiu social 
que en va justificar la seva creació. 
 
Atès que en els successius plans de l’habitatge establerts per la Generalitat de 
Catalunya des de 1992, s’han previst ajuts específics destinats a la implantació de les 
oficines de rehabilitació, com a actuació per al foment de la rehabilitació del parc 
d’habitatges existent. 
 
Vist que la Llei 25/1998, de mesures fiscals, administratives i d’adaptació a l’euro del 
Parlament de Catalunya, instrumenta, com una forma àgil de concessió de les 
subvencions, la possibilitat de signar convenis de col·laboració. 
 
Atès que en data 25 de setembre del 2003 s’ha signat un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del qual s’atorga a aquest 
Ajuntament una subvenció de 23.500 EUR (vint-i-tres mil cinc-cents), destinada al 
manteniment de l’oficina de gestió de la rehabilitació i al desenvolupament de les 
tasques d’informació i assessorament durant l’any 2003, a l’empara del Pla de 
l’habitatge 2002-2005. 
 
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Ajuntament pot assumir 
qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, sense que es 
constati l’existència d’infraccions en redactat del conveni urbanístic objecte d’aquest 
Dictamen. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Ignasi Perramon i Carrió, Regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, un cop 
informat aquest dictamen per la Comissió Informativa i de Control de Serveis del 
Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu i RATIFICAR el conveni de 
col·laboració signat en data 25 de setembre del 2003, entre l’Ajuntament de Manresa i 
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
per mitjà del qual s’atorga a aquest Ajuntament una subvenció de fins a 23.500 EUR 
(vint-i-tres mil cinc-cents), destinada al manteniment de l’oficina de gestió de la 
rehabilitació i al desenvolupament de les tasques d’informació i assessorament durant 
l’any 2003, a l’empara del Pla de l’habitatge 2002-2005." 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció del 
senyor Canongia i Gerona, per absència de la Sala en el moment de la votació, 
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME 
 
4.1.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSOS 

CREDITORS, PER UN IMPORT TOTAL DE 20.044,23 EUROS,  PER 
DESPESES ORIGINADES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA VI FIRA 
D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 8 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va contractar diversos serveis per al  
desenvolupament de la VI FIRA D’ARREL TRADICIONAL 2003, que es celebrà a 
Manresa els dies 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre de 2003. 
 
Així encomanà a XXX els transports, a  SERVEIS DE TRASLLAT SANITARI S.L. un 
retèn, a AGGREKO IBERIA S.A. el lloguer de grups electrògens, a XXX, transports i 
trasllats, així com la càrrega i descàrrega a diversos espais i a SERVEIS FESTES I 
ESPECTACLES, escenari i carpes. 
 
En conseqüència d'això, la Regidora de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
EMPRESA  CONCEPTE  EUROS 

     
XXX 
NIF: XXX 

 Transports  5.560,45 

     
SERVEIS DE TRASLLAT SANITARI S.L.  
CIF: B-59827808 

 Retèn  1.800,00 

     
AGGREKO IBERIA S.A.  
NIF: A-62737291 

 Lloguer de grups 
electrògens 

 5.219,16 

     
XXX 
NIF: XXX 

 Transports i trasllats 
càrrega i descàrrega 
diversos espais  

 3.675,70 
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SERVEIS FESTES I ESPECTACLES S.L.  
CIF: B-62782313 

 Escenari i carpes  3.788,92” 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció del 
senyor Canongia i Gerona, per absència de la Sala en el moment de la votació, 
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 
 
4.2.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE 

CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET , S.L, PER IMPORT DE 286.402,24 
EUROS, EN CONCEPTE DE REFORMA DE L'ESCOLA ANSELM CABANES. 
FASE III. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació i 
Universitat, del 19 de novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap del Serveis del 
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor 
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Montserrat Mestres i Angla, Regidora-delegada d’Educació i Universitat, proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, 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 en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor: CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET S.L. 

NIF: B-08136905 
 

Adreça: c/ Sant Fruitós 4     08242 – Manresa 
 

Concepte: “Reforma de l’escola Anselm Cabanes. Fase III”. 
 

Import: 286.402,24 €   (inclòs 16% IVA)" 

 
La senyora Mestres i Angla explica que es tracta d'un reconeixement de crèdit 

corresponent a les obres que es van encarregar a l'empresa Cots i Claret, per acabar 

la part que faltava en el col.legi de La Font, després de la fusió dels col.legis Francesc 

Barjau i Anselm Cabanes. 
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Diu que les obres són de la façana, de substitució de la fusteria de les finestres, de les 

vidrieres, dels arrambadissos dels espais comuns i de refer el porxo. 

Informa que el motiu pel qual es paga mitjançant un reconeixement de crèdit és que, 

després dels acords arribats amb la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte que hi 

havia la intenció de realitzar les obres durant l'estiu, per assegurar que el curs 

començaria amb normalitat, tal com es va garantir, no hi havia temps material de fer 

l'encàrrec seguint el procediment habitual d'adjudicació. 

Continua exposant que es va fer amb Cots i Claret perquè, un cop consultades més 

d'una empresa, era l'única que garantia que compliria els terminis d'entrega i execució 

necessaris perquè al setembre poguessin començar les classes amb les obres 

acabades. 

Acaba l'explicació demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 

 

El senyor Vives i Portell anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen i planteja 

una qüestió formal consistent en que en el dictamen es fa referència a l'escola Anselm 

Cabanes i que potser hauria de dir: "antiga escola Anselm Cabanes", ja que ara és 

col.legi La Font. 

Exposa també que el GMCiU està d'acord amb l'obligació de pagar les obres que s'han 

executat, tenint en compte, a més, que s'han realitzat satisfactòriament i puntualment, 

sense que hi hagi hagut cap queixa al respecte, però considera que, al marge de la 

urgència, s'hauria de treballar amb una mica més de previsió, quan es tracta d'imports 

com aquests, perquè, en la mesura del possible, es puguin tramitar seguint els terminis 

i el procediment habitual per a l'adjudicació de les obres. 

No pretén qüestionar l'empresa, la seva tasca, ni l'import de les obres, sinó que només 

demana que aquesta Administració treballi amb més previsió, ja que, fora dels casos 

en què això és impossible de complir, perquè es generen urgències, com a 

conseqüència del fet que es malmeten edificis, per causes alienes a la voluntat de 

l'Administració, hi ha ocasions en què és possible preveure les despeses.  

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS I JOVENTUT 
 
 
4.3.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE KIROT'S 

PLATS, S.L, PER IMPORT DE 295,67 EUROS, EN CONCEPTE DE DINARS 
A DOMICILI DURANT DIVERSOS DIES D'OCTUBRE I NOVEMBRE 2003. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials i 
Joventut, del 7 de gener del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Durant l’exercici de 2003 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament 
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d’això, la Regidora de Serveis Socials i Joventut  que subscriu, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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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 dels creditors que a 
continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ORGANISME, ENTITAT O 

INDUSTRIAL 
 CONCEPTE  EUROS  

 
KIROT’S PLATS, S.L. 
CIF: B-61135745 

 Dinar a domicili mes d’octubre 2003 
(del 27 al 31)  

 120,91   

 
KIROT’S PLATS, S.L. 
CIF: B-61135745          

 Dinar a domicili mes de novembre 2003 
(del 1 al 7)  

 174,76  

 

 TOTAL  295,67 " 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
5. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 i 5.1.6 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per 
tots els presents.  
 
5.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 12 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
Vist l’informe de el Cap de la Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària. 
 
L’apartat 1, lletra b) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de 
millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix 
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
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Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti 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: 
 

 FLORMAIG 2002 SL  representat/ada per XXX 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000127 (OMA/2003000074) 
 

Descripció obres: 
 

 Rehabilitació edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/.de la Mel, 17 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: 
 

 XXX   
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000162 (COM/2003000647) 
 

Descripció obres: 
 

 Reforma de cuina i bany al C/. Canal, 29-3r.-2a. 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: 
 

 XXX 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000163 (COM/2003000657) 
 

Descripció obres: 
 

 Canvi de canals i baixants i reparació de clavagueram al C/.Sobrerroca, 34 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: 
 

 XXX  representat/ada per XXX 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000164 (COM/2003000661) 
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Descripció obres: 
 

 Reparació de tres balcons al C/. Escodines, 1 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: 
 

 COM. PROP. C. VALLFONOLLOSA, 8  representat/ada per XXX 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000165 (COM/2003000662) 
 

Descripció obres: 
 

 Posar instal.lacions i refer escala en mal estat al C/. Vallfonollosa, 8 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: 
 

 TUNA 2002, SL  representat/ada per XXX 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000150 (OBM/2003000219) 
 

Descripció obres: 
 

 Rehabilitar edifici plurifamiliar al C/. Escodines, 4 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: 
 

 XXX   
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000167 (COM/2003000686) 
 

Descripció obres: 
 

 Canviar teules en mal estat al C/. Sant Antoni, 8 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança 
fiscal." 
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5.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 
DEL 50 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’han presentat 
les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d'aquest dictamen. 
 
Vist l’informe emès per el Cap de la Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària. 
 
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. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 
Sol·licitant: 
 

 COL.LEGI LA SALLE  representat/ada per XXX 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000168 (COM/2003000674) 
 

Descripció obres: 
 

 Reparació parcial d'una façana  substitució d'aplacat permonacapa al C/. de la 
Pau, s/n -Col.legi La Salle- 

 

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: 
 

 TARTER PUJOL RAMON  representat/ada per XXX 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000166 (COM/2003000682) 
 

Descripció obres: 
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 Aplacar façana al C/. Tossal del Coro, 8 
 

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." 

 
5.1.3 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

DEL 90 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la 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, s’han 
presentat les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d’aquest dictamen. 
 
Atès que l’article 4-bis, apartat  8 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa 
que gaudiran d’una bonificació del 90 % de la quota de l’impost per les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixen les condicions d’accés i d’habitabilitat dels 
discapacitats. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Unitat de Liquidació i Gestió Tributària. 
 
Atès que pels tècnics competents dels Serves del Territori s’ha informat favorablement 
la sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa la Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions que s’especifiquen: 
 
Sol·licitant: 
 

 XXX 
 

Expedient: 
 

 COM/2003000382 – ICB/000088 
 

Descripció obres: 
 

 Substituir banyera per plat de dutxa a la Cra. Pont de Vilomara, 124-1r. 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 90 % de la quota, a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost 

 
Sol·licitant: 
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 XXX representada per la Sr. XXX 
 

Expedient: 
 

 COM/2003000248 – ICB/000048 
 

Descripció obres: 
 

 Adaptació cuina per a minusvalid, al C/. Bruc, 70-72-Bxs.-1a. 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 90 % de la quota, a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost." 

 
5.1.4 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

DEL 50 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES PRESENTADA PER REHABILITACIÓ I 
ARQUITECTUTA, S.A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la sol.licitud 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, s'ha 
presentat la sol.licitud que es relaciona a la part dispositiva d'aquest dictamen. 
 
Vist l'informe emès pel cap de la Unitat de liquidacions i gestió tributària. 
 
L'apartat 7 del mateix article disposa que gaudiran d'una bonificació del 50% en la 
quota de l'impost per les construccions, instal.lacions o obres referents als habitatges 
de protecció oficial. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'ha informat favorablement la 
sol.licitud, per reunir els requisits establerts a l'article 4-bis esmentat. 
 
El president de la Comissió Informativa i del Control d'Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al ple de la corporació municipal l'adopció de l'acord 
següent: 
 
Estimar la sol.licitud i concedir la bonificació en l'impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres que s'especifica: 
 
Sol·licitant: 
 

 REHABILITACIÓ I ARQUITECTURA, S.A., representada pel Sr. XXX 
 

Expedient: 
 

 OMA/2003000093—ICB/000106 
 

Descripció obres: 
 

 Construcció de 20 habitatges de protecció oficial, I trasters i pàrquings a la 
Parcel.la 47, carrer A "La Parada" 

 

Benefici fiscal concedit: 
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 50% en la quota de l'impost per les construccions, instal.lacions o obres 
referents als habitatges de protecció oficial." 

 
 
5.1.5 ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 % 

DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS 
I OBRES PRESENTADA PER L'ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE 
NENS SUBDOTATS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXX, en representació de l’ASSOCIACIÓ 
MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS “AMPANS”, amb CIF: G08444671, 
en el qual demana l’atorgament de beneficis fiscals en l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres, per consolidar, estintolar, reforçar i apuntalar cobertes a “Els 
Comtals – Torre Els Comtals i Torre Fill”, expedient OMA/2003000084. 
 
Atès que l’article 4-bis de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, al seu apartat 1 lletra e) disposa que gaudiran d’una bonificació 
de fins el 95 % de la quota de l’Impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’edificis o elements inclosos en el Catàleg i Pla especial del Patrimoni històrico-
arquitectònic i ambiental de Manresa. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de llicències d’obres del Serveis del Territori, 
segons el qual: 

 
L’objecte de les obres a les quals es fa referència –OMA. 84/03 – consolidar, 
estintolar, reforçar i apuntalar cobertes, s’emplacen en les edificacions anomenades 
Torre Els Comtals i Torre Fill dels Comtals; de les quals només una –la casa 
principal o Torre dels Comtals- s’inclou en el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni, 
com a element d’inventari. 
 
Així i als efectes d’aplicar la bonificació que es sol·licita  sobre la part d’obra que sí 
reuneix els requisits establerts en l’apartat 1.e de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es detalla de forma 
independent el pressupost d’execució material corresponent a cadascuna 
d’ambdues edificacions: 
 
Catàleg. Element d’Inventari. Torre Els Comtals ..................... PEM 45.541,67 € 
Torre Fill dels Comtals ............................................................. PEM 52.579,42 € 

 
Vist l’informe emès pel Cap de la unitat de liquidació i inspecció tributària, proposant la 
desestimació de la sol·licitud, per haver estat presentada fora de termini. 
 
Tanmateix, i atès que es compleixen tots els requisits per a l’atorgament de la 
bonificació amb l’única excepció de la seva presentació fora de termini, i amb l’ànim de 
fer prevaler la finalitat de la bonificació prevista en l’ordenança davant dels mers 
aspectes formals, la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica 
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i Especial de Comptes, per unanimitat, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
ESTIMAR  la sol·licitud i concedir a l’ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE 
NENS SUBDOTATS “AMPANS”, una bonificació del 95 % de la quota de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la part del pressupost material 
d’execució corresponent a la casa principal o Torre dels Comtals, inclosa en el Catàleg 
i Pla Especial del Patrimoni, en base a la proposta dels Serveis del Territori." 
 
5.1.6 DESESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DE LA 

QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL 
CARRER SANT FRUITÓS, NÚM. 29 I 30. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost que 
s’especifica: 
 
Sol·licitant: 
 

 XXX, en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 
SANT FRUITÓS NÚMS. 29-30. 

 

Expedient: 
 

 ICB/2003000161 (COM/2003000665) 
 

Descripció obres: 
 

 Reparació cobertura terrat al C/. Sant Fruitós, 29-31 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 No indica cap apartat de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Vist l’informe de emès pel Cap de la Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària. 
   
Vist l’informe emès pel Cap de Serveis del Territori segons el qual  malgrat que la 
sol·licitud no expressa ni indica cap apartat, s’entén que l’objecte de les obres no es 
troben incloses en cap dels subjectes a bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
Desestimar la sol·licitud” 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.5 i 5.1.6 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres 
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presents i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.7, 5.1.8 i 5.1.9 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
5.1.7 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR 

XXX CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'APLICACIÓ 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL PASSATGE VALENTÍ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 12 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el recurs de reposició interposat pel senyor XXX, mitjançant escrits amb registre 
municipal d’entrada números 26.948 i 27.094 dels dies 11 i 14 de juliol de 2003, contra 
l’aprovació definitiva de l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a 
l’execució de l’obra de remodelació del Passatge Valentí, acordada pel Ple municipal 
en sessió del dia 17 de març de 2003. 
 
Vist que el recurs, interposat en tant que propietari d’un local situat a la planta baixa 
del carrer Mossèn Serapi Farré núm. 9, esc. 1, bx. 1, sense cap tipus d’accés al 
Passatge Valentí, es fonamenta en la inexistència de benefici especial en les obres a 
executar, doncs, segons s’ha exposat, el local no té accés a aquest passatge. 
 
Vist que aquest local forma part d’una finca en règim de propietat horitzontal 
(participant amb un percentatge de 0,237 %) situada al carrer Mossèn Serapi Farré 
núm. 9, la qual sí que confronta amb l’esmentat Passatge Valentí i que, per tant, si 
obté un especial benefici de les obres d’urbanització d’aquest passatge, participant el 
recurrent en el finançament d’aquest benefici amb el seu percentatge de participació 
en les despeses comunes de la propietat horitzontal. 
 
Atès que el règim de propietat horitzontal (article 9 redactat segons la Llei 8/1999, de 6 
d’abril, de Reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal) 
preveu el repartiment de les càrregues comunes a la total finca en proporció a les 
quotes de participació assignades a cada propietari en concepte de coeficient de 
divisió horitzontal, i que en el cas del recurrent és del 0,237 %, segons s’especifica en 
la notificació de la quota recorreguda. 
 
Atès que la comunitat de propietaris no pot tenir el caràcter de subjecte passiu de 
l’impost, sinó els concrets propietaris de les finques i que, en aplicació de la legislació 
de propietat horitzontal, el repartiment de l’impost entre aquests propietaris que formen 
la comunitat s’ha d’efectuar-se en funció de la seva participació en aquesta, recollint-
se aquest criteri en nombroses sentències, tant per la jurisprudència del nostre 
Tribunal Suprem, com en diferents resolucions dels Tribunals Superiors de Justícia, 
podent-se aportar les sentències següents: 
 

Se plantea en el caso si una comunidad de propietarios en régimen de propiedad 
horizontal puede ser sujeto pasivo de contribuciones especiales, recogida de 
basuras y alcantarillado; al respecto, la solución no está en la dicción del art. 33 



 58 

LGT, a cuyo tenor tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes 
tributarias que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, porque, claro está, 
eso será así siempre que exista una norma que específicamente haga recaer dicha 
condición de sujeto pasivo en tales entelequias, y las mismas puedan adquirir esa 
condición en función de su peculiar naturaleza. El RD 3250/1976 de 30 Dic. 
(ingresos de las Corporaciones Locales) _vigente en la época en que se aprobaron 
las contribuciones especiales objeto de tributación_, en su art. 27.1, considera 
sujeto pasivo a los propietarios, cualidad que no puede predicarse obviamente de 
dichas comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, dada su 
naturaleza, por lo que serán los propietarios de los pisos los verdaderos 
destinatarios de este tributo, al recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las 
obras reporta. No ocurre lo mismo respecto de las tasas, porque en éstas el hecho 
imponible consiste en la prestación de servicios que afecten a sujetos pasivos, 
entre los cuales pueden encontrarse las mencionadas entidades, como 
expresamente lo dice el art. 10 RD 3250/1976.  
(TSJ Canarias Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife S 
26 Nov. 1993._Ponente: Sr. González González) LA LEY, 1994-2, 893 (16061-R). 
 
En la concepción de la propiedad horizontal que refleja la LPH, la copropiedad de 
los titulares de pisos o locales independientes en los elementos, pertenencias y 
servicios comunes al inmueble, y la determinación en favor de cada uno de aquellos 
propietarios de una cuota de participación con relación al total valor del inmueble, 
nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria contienen los 
arts. 392 y ss. CC, porque se trata de una copropiedad vinculada, subjetiva y 
funcionalmente, a la propiedad individual sobre los pisos y locales independientes, 
de carácter preponderante sobre el accesorio que tiene la copropiedad de los 
elementos comunes. En relación con las contribuciones especiales, el concepto de 
beneficio especial producido en los terrenos por la ejecución de obras municipales 
no tiene por qué concretarse en los elementos comunes para excluir el producido 
en los pisos o locales independientes de la finca objeto del tributo, sino que 
justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los módulos de reparto elegidos lo 
hayan sido con referencia a elementos comunes de las fincas, el beneficio especial 
es perfectamente identificable, en función de las cuotas de participación de cada 
piso o local en la comunidad, por lo que la Administración municipal debe atenerse 
a ellas para distribuir entre todos los propietarios la cuota que, en abstracto, 
correspondería a la finca en cuestión.  
(TS 3.ª Secc. 2.ª S 19 Abr. 1996.- Ponente: Sr. Enríquez Sancho) La Ley, 1996, 
5217.  
 
JT 2000\1479 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 478/2000 Comunidad Valenciana 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 8 marzo 
Recurso contencioso-administrativo núm. 2131/1997. 
Jurisdicción:  Contencioso-Administrativa 
Ponente:  Ilma. Sra. Dª Josefina Selma Calpe 
El Ayuntamiento demandado en la resolución impugnada desestimatoria del recurso 
deducido contra la liquidación razona que la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales de 1988 en su art. 30.1 establece que son sujetos pasivos de las 



 59 

contribuciones Especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios 
locales que originen la obligación de contribuir, y considerando lo dispuesto en los 
arts. 33 y 34 de la citada Ley General Tributaria concluye que no existe problema 
en que la liquidación se gire a nombre de la comunidad de propietarios en aquellas 
fincas que se encuentren divididas en régimen de propiedad horizontal, 
repercutiendo ésta posteriormente las cuotas que correspondan a cada comunero 
en función de su coeficiente de participación en la total finca, dándose por tanto un 
supuesto de los de responsabilidad solidaria de los recogidos en el art. 34 de la Ley 
General Tributaria. Mas por el contrario, tal y como ya razonó el TS en Sentencia de 
19 de abril de 1996 (RJ 1996\3493) este planteamiento no puede ser compartido 
porque corresponde a una concepción de la propiedad horizontal que no es la que 
refleja la Ley 49/1960, de 21 de julio (RCL 1960\1042 y NDL 24990). En ésta, la 
copropiedad de los titulares de pisos o locales independientes en los elementos, 
pertenencias y servicios comunes al inmueble, y la determinación a favor de cada 
uno de aquellos propietarios de una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble, nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria 
contienen los arts. 392 y siguientes del Código Civil, porque se trata de una 
copropiedad vinculada, subjetiva y funcionalmente, a la propiedad individual sobre 
los pisos y locales independientes, cuyo carácter preponderante sobre el accesorio 
que tiene la copropiedad de los elementos comunes ha sido resaltado por la Sala 
Primera del TS, en una jurisprudencia reiterada. Tratándose de contribuciones 
especiales, el concepto de beneficio especial producido en los terrenos por la 
ejecución de obras municipales no tiene por qué concretarse en los elementos 
comunes para excluir el producido en los pisos o locales independientes de la finca 
objeto de tributo, sino que justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los 
módulos de reparto elegidos lo hayan sido con referencia a elementos comunes de 
las fincas, el beneficio especial es perfectamente identificable, en función de las 
cuotas de participación de cada piso o local en la comunidad, por lo que la 
Administración municipal debe atenerse a ellas para distribuir entre todos los 
propietarios la cuota que, en abstracto, correspondería a la finca en cuestión. 
Siendo pues los propietarios de los pisos los únicos destinatarios del tributo al 
recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las obras reporta, es claro, que no 
puede reconocerse eficacia alguna interruptiva de la prescripción a la notificación 
de la liquidación que se practicó a quien no era el sujeto pasivo del impuesto. 

 
Vist l’informe emès pel tècnic d'administració general de la unitat d’assessorament 
jurídic de serveis financers, proposant la desestimació del recurs pels motius de fet i 
fonaments de dret que han quedat exposats. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la 
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició formulat pel senyor XXX contra l’aprovació 
definitiva de l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a l’execució de 
l’obra de remodelació del Passatge Valentí, acordada pel Ple municipal en sessió del 

RJ/1996/3493
RCL/1960/1042
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dia 17 de març de 2003, de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de dret 
que han quedat de manifest en la part expositiva del present Dictamen." 
 
5.1.8 ACCEPTAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA 

XXX, EN REPRESENTACIÓ DEL SENYOR XXX,  CONTRA L'APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE REMODELACIÓ DEL 
PASSATGE VALENTÍ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 12 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el recurs de reposició interposat, en data de 7 de juliol de 2003 i registre 
municipal d’entrada núm. 26.290, per part de la senyora XXX, actuant en representació 
del senyor XXX contra l’aprovació definitiva de l’expedient d’aplicació de contribucions 
especials per a l’execució de l’obra de remodelació del Passatge Valentí, acordada pel 
Ple municipal en sessió del dia 17 de març de 2003. 
 
Vist que el recurs de reposició es fonamenta en considerar que no s’han tingut en 
compte diferents agregacions i segregacions practicades a la finca matriu que 
comporten que l’habitatge propietat del recurrent no confronti amb el Passatge Valentí 
i que, per tant, no es trobi subjecte a la imposició de contribucions especials. 
 
Vist que per part d’aquest Ajuntament ja s’havia portat a terme una revisió de les 
dades de les finques, en resolució d’altres recursos, detectant-se un seguit d’errades, i 
constant en el Dictamen aprovat pel Ple municipal, en sessió del dia 17 de novembre 
de 2003, la següent: 
a) Parcel·la de referència cadastral UTM 2311005DG0221A, de la qual el senyor XXX 

n’és titular de l’habitatge 1º-2ª hi que es inclosa parcialment. 
 A la base de dades cadastral consta com a finca única la parcel·la amb façana 

principal a C/. Mossèn Serapi Farré i façana posterior a Passatge Valentí. 
 D’acord però amb la documentació que adjunta l’interessat en el seu recurs, a l’any 

1978 es va efectuar segregació prèvia de terreny de manera que de la finca 
registral originària 23.639 se’n van segregar 404 m2 per a formar finca independent 
per C/. Mossèn Serapi Farré i, sobre la que es va edificar un edifici residencial 
plurifamiliar del que el recurrent n’és propietari d’un pis. 

 Atès doncs que aquest bloc de pisos no té façana ni accés al Passatge Valentí 
queda exclòs de l’aplicació de contribucions especials per la totalitat dels seus 
càrrecs (referència cadastral 2311005DG0221A) i caldrà donar d’alta la nova finca, 
que correspon a la resta de finca matriu, de referència cadastral UTM 
2311038DG0221A  i, quines dades als efectes de contribucions especials es 
detallen a continuació: 
Nova referència cadastral: 2311038DG0221A 
Subjecte passiu: XXX, DNI  XXX 
Superfície total de parcel·la: 385 m2 
Superfície subjecta: 385 m2 
Sostre edificable: 385 m2 
Sostre edificat: 770 m2 
Mòdul de distribució: 770 m2 
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Vist l’informe emès per l’Aparellador, Cap de la Unitat de Banc de Dades i Cadastre, 
quin contingut ha quedat indicat en l’apartat anterior. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la 
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Acceptar el recurs de reposició interposat per part de la senyora XXX, actuant en 
representació del senyor XXX, contra l’aprovació definitiva de l’expedient d’aplicació de 
contribucions especials per a l’execució de l’obra de remodelació del Passatge Valentí, 
acordada pel Ple municipal en sessió del dia 17 de març de 2003, en relació a 
l’existència d’una errada en la inclusió del recurrent en el padró de contribuents, 
segons ja fou esmenat en l’acord municipal plenari adoptat el dia 17 de novembre de 
2003, donant de baixa de l’esmentat expedient d’imposició de contribucions especials 
al recurrent i anul·lant les liquidacions practicades." 
 
5.1.9 ACCEPTAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA 

XXX, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'APLICACIÓ 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL PASSATGE VALENTÍ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 12 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el recurs de reposició interposat, en data de 25 d’abril de 2003 i registre municipal 
d’entrada núm. 16.675, per part de la senyora XXX contra l’aprovació definitiva de 
l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a l’execució de l’obra de 
remodelació del Passatge Valentí, acordada pel Ple municipal en sessió del dia 17 de 
març de 2003.  
 
Vist que el recurs de reposició es fonamenta en considerar que no s’han tingut en 
compte diferents agregacions i segregacions practicades a la finca propietat de la 
recurrent, comportant una errada en les dades que fonamenten la imposició de les 
contribucions especials. 
 
Vist que per part d’aquest Ajuntament ja s’havia portat a terme una revisió de les 
dades de les finques, en resolució d’altres recursos, detectant-se un seguit d’errades, i 
constant en el Dictamen aprovat pel Ple municipal, en sessió del dia 17 de novembre 
de 2003, la següent: 
 
b) Finca de referència cadastral 2311011DG0221A que figura a nom de Marina Batlle 

Badia 
D’acord amb el que consta al cadastre immobiliari urbà figuren dues parcel·les 
cadastrals diferenciades de referència cadastral 2311011DG0221A de superfície 
total de parcel·la 110 m2 i en règim de propietat horitzontal, constant com a titular de 
la planta baixa  Tomas Serra S.A. i,  Marina Batlle Badia titular de la primera planta, 
i la parcel·la de referència cadastral 2311034DG0221A amb superfície total de 
parcel·la 167 m2, façana a Passatge Sant Valentí i, que figura a nom de Marina 
Batlle Badia.  
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D’acord amb la descripció de la finca registral 8.767 s’observa que ambdues finques 
cadastrals corresponen a una única finca de cabuda 275,51 m2. 
Es proposa per tant agrupar ambdues finques assignant la referència 
2311039DG0221A, quines dades són: 
 
Nova referència cadastral: 2311039DG0221A 
Subjecte passiu: Càrrec 01 (bx-01) Coef. 40% A58519216 
 TOMAS SERRA, S. A. 
 Càrrec 02 (01-01) Coef. 60%  39.197.386 
 Marina Batlle Badia. 
Superfície total de parcel·la: 277 m2 
Superfície subjecta: 127 m2 
Sostre edificable: 127 m2 
Sostre edificat: 51 m2 

 
Vist l’informe emès per l’Aparellador, Cap de la Unitat de Banc de Dades i Cadastre, 
quin contingut ha quedat indicat en l’apartat anterior. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la 
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Acceptar el recurs de reposició interposat per part de la senyora XXX, contra 
l’aprovació definitiva de l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a 
l’execució de l’obra de remodelació del Passatge Valentí, acordada pel Ple municipal 
en sessió del dia 17 de març de 2003, en relació a l’existència d’una errada en la 
descripció de la finca propietat de la recurrent, practicant-se nova liquidació amb les 
dades que han quedat de manifest." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que els tres dictàmens fan referència a les 

contribucions especials de l'obra del passatge Valentí i que en el primer es desestima 

el recurs interposat pel senyor XXX, el qual al.lega que té un local que dóna al carrer 

de Mossèn Serapi Farré, i, per tant, no hi té accés pel passatge Valentí. Justifica la 

desestimació dient que es considera que la finca esmentada forma part d'una finca 

global que té façana en aquest passatge, i diu que, tenint en compte que aquesta 

unitat registral participa en la finca global, amb el coeficient que regula la Llei de 

propietat horitzontal, el propietari també ha de participar en la quota de les 

contribucions especials, perquè la finca dóna al passatge Valentí. 

Continua dient que el segon dictamen fa referència al recurs interposat pel senyor 

XXX, en el qual exposa que l'Ajuntament no ha tingut en compte una sèrie 

d'agregacions i segregacions de la finca que dóna al carrer Mossèn Serapi Farré i 

passatge Valentí.  

Informa que s'estima el recurs interposat, perquè en el Ple del 17 de novembre del 

2003 es van resoldre altres recursos presentats per haver-se detectar una sèrie 

d'errors en un grup de finques i, en aquest cas, el recurrent al.lega que la seva finca 

estava segregada en dues: una que dóna al carrer de Mossèn Serapi Farré i l'altra, al 

passatge Valentí. 
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Diu que com a conseqüència de l'estimació del recurs, no s'apliquen contribucions 

especials a la finca que dóna al carrer de Mossèn Serapi Farré, sinó que s'imputen a 

les que donen al passatge Valentí. 

Quant al tercer dictamen, explica que la senyora XXX ha presentat un recurs de 

reposició contra les contribucions, en el que exposa que va fer una sèrie de 

segregacions en la finca de la seva propietat i, que, com en el cas anterior, s'estima el 

recurs per concórrer les mateixes circumstàncies que es van produir en els recursos 

resolts en el Ple del 17 de novembre. Diu que, en conseqüència, es realitza una nova 

liquidació, tenint en compte les noves segregacions de la finca. 

Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents als tres 

dictàmens. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.7, 5.1.8 i 5.1.9 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.10 i 5.1.11 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 
5.1.10 DECLARAR INADMISSIBLE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PEL SENYOR XXX CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT 
D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES 
OBRES DE RENOVACIÓ DEL CARRER REMEI DE BAIX. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre 
de 2003, fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions 
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, amb les dades 
següents: 
 

Cost suportat pel municipi 202.425,61 € 
Percentatge d'aplicació 90% 
Base imposable 182.183,05 € 
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 9.684 m2 
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 18,812789 €/m2 

 
Vist que, en data de 7 d’octubre de 2003, fou notificat l’anterior acord al senyor XXX, 
interposant-se per part de l’esmentat contribuent el corresponent recurs de reposició 
en data de  19 de novembre de 2003.  
 
Atès que l’article 14 .2, lletra C), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de 
las Hisendes Locals, coincident amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, subsidiàriament aplicable, disposa: 

C) Plazo de interposición. 
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de 
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finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o 
matriculas de contribuyentes u obligados al pago. 

 
Atès doncs que el recurs de reposició ha estat interposat fora del termini legalment 
hàbil a l’efecte, resultant procedent per tant la seva inadmissibilitat com ha declarat el 
nostre Tribunal Suprem en nombroses i reiterades sentències entre les quals es poden 
esmentar les següents: 

MARGINAL: RJ 1991\9193 
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª), de 30 noviembre 1991 
Recurso núm. 15/1990. 
RESOLUCION: Sentencia de 30 noviembre 1991. 
Recurso núm. 15/1990. 
PONENTE: Excmo. Sr. D. Julián García Estartús 
SEGUNDO.- Que preceptuado por el art. 52 de la Ley Reguladora de esta 
Jurisdicción (RCL 1956\1890 y NDL 18435) que, como requisito previo a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo deberá formularse recurso de 
reposición y que éste se presentará ante el órgano que hubiera de resolverle en el 
plazo de un mes, a contar de la notificación o publicación del acto con los requisitos 
a que se refiere el art. 59, la más reciente jurisprudencia ha determinado de manera 
categórica la forma de cómputo, desvaneciendo anteriores dudas y fluctuaciones de 
criterio, y así la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-1-1980 (RJ 1980\237), tiene 
declarado que "después de la vigencia del nuevo Título Preliminar del Código Civil, 
el plazo fijado por meses debe computarse de fecha a fecha, de no establecerse 
otra cosa, según la disposición contenida en el art. 52 de la Ley Jurisdiccional", 
haciendo con ello alusión al art. 5.º del Código Civil -en su redacción por Ley de 17-
3-1973 (RCL 1973\498 y NDL 18762) y Decreto de 31-5-1974 (RCL 1974\1385 y 
NDL 18760)-, según el que "siempre que no se establezca otra cosa... si los plazos 
estuvieren fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha", modalidad 
que, al decir del preámbulo del texto normativo "es la menos propicia a equívocos y 
coincide, también, con la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), de forma que, en este aspecto, se 
alcanza la conveniente unificación de criterios". 
TERCERO.- Como señala el Ayuntamiento demandando en el Fundamento Jurídico 
II de la Contestación.... De los hechos relatados y de la documentación obrante en 
el expediente administrativo, resulta evidente en primer lugar la inadmisiblidad del 
recurso interpuesto. Aunque la actora lo oculta, con fecha 16-5-1988, a la 
recurrente le fue notificado el Acuerdo de la Corporación de fecha 4-5-1988 por el 
que se decretaba el desahucio por vía administrativa de la actora, señalándose en 
dicho acuerdo, como resulta preceptivo, los recursos que cabía interponer contra el 
mismo y los plazos para su presentación. Pues bien, con fecha 17-7-1988, la 
recurrente interpuso recurso de reposición previo a la vía jurisdiccional, que no fue 
admitido por haberse presentado fuera del plazo de treinta días que al respecto 
establece el art. 211 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (RCL 1986\3812 y RCL 
1987\76) por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En consecuencia, el presente 
recurso no debe admitirse, por cuanto de lo contrario, con su admisión, se estaría 
reabriendo un plazo de antemano precluido, lo que, como expresamente recoge la 
S. 15-11-1983 (RJ 1983\6011), en ningún caso puede constituir un instrumento 
procesal válido, pues como también recoge la Sentencia de fecha 19-12-1977 (RJ 
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1977\4829), "transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición, es 
obvio que el acuerdo en cuestión quedó consentido y firme"; y ello porque, como 
afirma la Sentencia de fecha 6-12-1986 (RJ 1987\2899), el plazo establecido para la 
formulación del recurso es de orden público, es decir, de Derecho necesario, y por 
tanto, sometido al régimen de la causa de inadmisibilidad del art. 82 c) de la Ley 
Jurisdiccional. 
CUARTO.- Cuanto antecede no puede conducir a otra conclusión que a la 
inadmisión del recurso por el juego del artículo que se acaba de citar, en relación 
con el 40.a) de la misma Ley. 
 
MARGINAL: RJ 1990\4224 
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª), de 11 mayo 1990 
RESOLUCION: Sentencia de 11 mayo 1990. 
PONENTE: Excmo. Sr. D. José María Reyes Monterreal 
 
CUARTO.- El recurso de reposición constituye, en efecto, un presupuesto procesal 
especialmente cualificado -no un simple requisito formal, más o menos dispensable- 
porque es imprescindible para que se considere agotada la vía administrativa y, por 
tanto, franqueado el acceso a la contenciosa, ya lo decida o no de un modo expreso 
el Organo ante el que se interpone, y cuya extemporaneidad -es necesario 
advertirlo- ni siquiera es subsanable por el procedimiento establecido en el artículo 
129 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, de tal manera que, exigiéndose que 
su interposición se produzca en el plazo de un mes, computable de fecha a fecha a 
partir de la notificación del acuerdo que, a través del mismo, se combate y sin que 
en esta ocasión se discuta que esta exigencia temporal no se cumplió tal 
circunstancia, por sí sola, tenía que dar lugar a la inadmisibilidad declarada por la 
sentencia que se recurre y que por sus propios términos tiene que ser confirmada, 
porque nada importa cuál fuera el sentido atribuible a la actitud silente de la 
Administración demandada, ni, por supuesto, cuál habría de ser -ya en relación con 
el fondo del problema planteado- el pronunciamiento que había de adoptarse sobre 
si el acuerdo presuntamente confirmado en reposición por aquélla era o no 
conforme a derecho. 

 
Vist que l’informe emès pel tècnic d'administració general de la unitat d’assessorament 
jurídic de serveis financers, proposant la desestimació del recurs pels motius de fet i 
fonaments de dret que han quedat exposats. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la 
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Declarar inadmissible el recurs de reposició interposat, en data de 19 de novembre de 
2003, pel senyor XXX, contra acord municipal plenari adoptat en sessió municipal 
plenària del dia 15 de setembre de 2003, i pel qual fou definitivament aprovat 
l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de 
renovació del carrer Remei de Baix i que li fou notificat el dia 4 d’octubre de 2003, 
segons el que disposen l’article 14 .2, lletra C), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, coincident amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 
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26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, subsidiàriament aplicable." 
 
5.1.11 DESESTIMAR ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PEL 

SENYOR XXX I ALTRES CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL CARRER REMEI DE 
BAIX. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre 
de 2003, fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions 
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, amb les dades 
següents: 
 

Cost suportat pel municipi 202.425,61 € 
Percentatge d'aplicació 90% 
Base imposable 182.183,05 € 
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 9.684 m2 
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 18,812789 €/m2 

 
Vist que, practicada la corresponent notificació als contribuents subjectes al pagament 
de les contribucions, han estat presentats 53 recursos, amb el mateix contingut, i que 
són els següents: 
 

Recurs interposat per En data 
Registre 

municipal d'entrada 

XXX 11 de novembre de 2003 E2003039497 

XXX 12 de novembre de 2003 E2003039686 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040572 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040573 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040577 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040578 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040580 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040581 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040583 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040584 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040585 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040593 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040594 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040651 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040652 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040745 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040746 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040748 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040755 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040756 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040761 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040762 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040763 
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XXX 20 de novembre de 2003 E2003040764 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040765 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040767 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040788 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040789 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040791 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040792 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040799 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040822 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040823 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003040959 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003040960 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041035 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041037 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041049 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041050 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041093 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041094 

XXX 24 de novembre de 2003 E2003041150 

XXX 24 de novembre de 2003 E2003041173 

XXX 24 de novembre de 2003 E2003041174 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041362 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041364 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041461 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041462 

XXX 26 de novembre de 2003 E2003041630 

XXX 26 de novembre de 2003 E2003041633 

XXX 1 de desembre de 2003 E2003042208 

XXX 1 de desembre de 2003 E2003042209 

XXX 5 de gener de 2004 E2004000186 

    
Atès l’informe emès per la unitat d’assessoria jurídica de serveis financers manifestant: 
A) Que l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que “el 
órgano administrativo que inicie o tramite un  procedimiento, cualquiera que haya 
sido la forma de su iniciación,  podrá disponer su acumulación a otros con los que 
guarde  identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de  acumulación 
no procederá recurso alguno”. 

B) Que resulta procedent l’acumulació de la totalitat dels recursos abans indicats en 
funció de la seva identitat, tant en l’objecte, com en la reclamació plantejada. 

C) Que els recursos indicats es fonamenten en les següents consideracions: 
a) Les obres projectades, que els recurrents qualifiquen de renovació, no 

representen cap benefici significatiu, ni augment del valor dels habitatges 
afectats per les obres, doncs es tracta d’un carrer secundari que no és la seva 
via d’accés. 

b) Incorrecció en el percentatge d’aplicació del 90 %, considerant que no s’ha 
tingut en compte un equilibri o ponderació entre l’interès públic i el privat, 
doncs, segons els recurrents, el motiu de l’obra d’urbanització del carrer és la 
construcció d’un nou CAP i les conduccions de serveis a aquest centre. 

c) El mòdul de repartiment aplicat no és el mateix per a la totalitat de 
contribuents, existint desigualtats. 
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D) Que els nostres Tribunals han vingut reconeixent l’existència de benefici especial 
en l’obra d’urbanització d’un carrer al qual limita la part posterior de les finques, 
podent-se citar que “la STS de 24 de octubre de 1994, en un supuesto en que las 
fincas propiedad del sujeto pasivo colindaban con la calle ya urbanizada, entendió 
que la apertura de una nueva vía por una de sus fachadas les produce un 
beneficio que se traduce objetivamente en un aumento de valor de sus fincas”, 
afegint que “es evidente que la apertura de una calle peatonal en el centro de la 
población, además de atender al interés común y general; en el presente caso, 
beneficia especialmente a los titulares de fincas colindantes a las calles 
aperturadas. No procediendo por tanto la reducción del porcentaje del 90 % sobre 
el coste de la obra aplicado por el Ayuntamiento”. 

E) Que l’execució de les obres d’urbanització del carrer Remei de Baix millora tot 
l’entorn, fins i tot el Centre d’Atenció Primària indicat pels recurrents, però genera 
un benefici especial a les finques dels recurrents amb aquesta millora, doncs, 
segons consta en l’expedient: 

Per altra banda, atès que el carrer Remei de Baix presenta en aquests 
moments deficiències greus tant en relació al seu nivell de pavimentació com 
de les infrastructures de serveis. No hi ha paviment ni encintat de voreres. El 
paviment és de terra. Presenta una qualitat del sòl en la totalitat del seu 
recorregut molt heterogènia, detectant-se material de reblert com runa o 
cendres. 
Atès que els serveis existents transcorren per façana, aeris o soterrats, amb 
una densitat baixa i que tot seguit es detallen:  
Sanejament 
El traçat de la xarxa bàsica de clavegueram és discontinu. 
La xarxa existent no recull les aigües pròpies del carrer donat que no existeixen 
embornals.  
Només trobem un primer tram de claveguera de formigó vibropremsat de 50 cm 
de diàmetre a l’est del carrer. 
A partir de la meitat del carrer fins a l’entroncament oest amb la Via Sant Ignasi, 
existeix una conducció que recull el desguàs d’alguns immobles del carrer 
Remei de Baix i d’una conducció amb fort pendent que, creuant una finca 
privada, prové del carrer Remei de Dalt. 
Aigua 
La xarxa d’abastament d’aigua existent està molt deteriorada i no abasta la 
totalitat del vial, no disposant d’aquest servei el tram més proper a 
l’entroncament est amb la Via Sant Ignasi. 
Gas 
La xarxa de gas existent només és present en el tram més proper a 
l’entroncament oest amb la Via Sant Ignasi. 
Electricitat 
Pel que fa a la xarxa elèctrica, no existeix cap traçat consolidat, donat que tots 
els immobles reben subministrament des d’altres vials. 
Enllumenat públic 
Existeixen uns quants punts de llum molt precaris i amb una instal·lació que no 
compleix cap norma de seguretat. 
Mobiliari urbà 
És inexistent 
Telecomunicacions 
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No es detecta l’existència d’aquest servei, a excepció d’un traçat aeri en la 
cantonada amb el passatge de les Reparadores.  
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de 
supressió de barreres arquitectòniques. 
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i 
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat 
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis 
existents molt precaris.  

 
Atès que el mòdul de repartiment ha estat acuradament escollit per part de 
l’Ajuntament, indicant-se en l’expedient d’imposició de les contribucions “en aquest 
cas, s'ha considerat que el mòdul que millor aconsegueix la justícia distributiva interna 
del repartiment era el del volum edificable. La quantificació del mòdul ha de ser la 
corresponent al moment d'acreditació de les contribucions especials, i per tant, cal 
tenir present el planejament actual”. 
 
Atès que, igualment, el percentatge d’aplicació també es troba justificat en l’acord 
d’aprovació de la imposició de les contribucions especials i en els informes continguts 
en l’expedient, quan indica: 

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 les 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. 
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que 
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les 
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb 
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% 
sobre el cost que suporta l’Ajuntament. Atès, tanmateix que es considera que 
no es dóna el mateix benefici especial per als propietaris de les finques 
situades en el tram del carrer adjacent al Passatge Reparadores, tram que es 
troba parcialment urbanitzat, es considera que cal reduir fins al 50% el 
percentatge de participació dels propietaris de les finques d'aquest tram de 
carrer. 

 
Vist que l’informe emès pel tècnic d'administració general de la unitat d’assessorament 
jurídic de serveis financers, finalitza proposant l’acumulació dels recursos i la seva 
desestimació pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat exposats. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la 
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- Declarar l’acumulació dels recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat 
per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre de 2003, i 
pel qual fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions 
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, de conformitat al que 
disposa l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que són els 
següents: 
 

Recurs interposat per En data 
Registre 

municipal d'entrada 

XXX 11 de novembre de 2003 E2003039497 

XXX 12 de novembre de 2003 E2003039686 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040572 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040573 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040577 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040578 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040580 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040581 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040583 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040584 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040585 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040593 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040594 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040651 

XXX 19 de novembre de 2003 E2003040652 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040745 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040746 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040748 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040755 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040756 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040761 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040762 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040763 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040764 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040765 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040767 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040788 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040789 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040791 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040792 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040799 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040822 

XXX 20 de novembre de 2003 E2003040823 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003040959 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003040960 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041035 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041037 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041049 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041050 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041093 

XXX 21 de novembre de 2003 E2003041094 

XXX 24 de novembre de 2003 E2003041150 

XXX 24 de novembre de 2003 E2003041173 

XXX 24 de novembre de 2003 E2003041174 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041362 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041364 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041461 

XXX 25 de novembre de 2003 E2003041462 
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XXX 26 de novembre de 2003 E2003041630 

XXX 26 de novembre de 2003 E2003041633 

XXX 1 de desembre de 2003 E2003042208 

XXX 1 de desembre de 2003 E2003042209 

XXX 5 de gener de 2004 E2004000186 

 
2n.- Desestimar els recursos de reposició interposats pels motius de fet i fonaments de 
dret que s’han posat de manifest en la part expositiva del present dictamen, 
considerant que es produeix l’existència d’un benefici especial per a les finques dels 
recurrents, en els termes requerits per l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, trobant-se degudament justificat tant el 
percentatge d’aplicació, com el mòdul de repartiment." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que els dictàmens corresponen a les 

contribucions especials del carrer Remei de Baix i que en el primer es resol el recurs 

de reposició interposat pel senyor XXX, en el sentit de declarar-lo inadmissible, per 

haver-se presentat fora de termini. 

Diu que el segon dictamen fa referència a 53 recursos interposats, que s'han agrupat 

en un mateix expedient, perquè tenen idèntics raonaments. Explica, al respecte, que 

els recurrents al·leguen, en primer lloc, que les obres del carrer Remei de Baix no 

representen cap benefici significatiu, ja que les seves finques donen a la Via de Sant 

Ignasi i el carrer de Remei de Baix és un carrer secundari que no és la seva via 

d'accés; en segon lloc, que l'aplicació del 90 per 100 en la quota de les contribucions 

especials és incorrecta, perquè el motiu de l'obra d'urbanització del carrer és la 

construcció d'un nou CAP (Centre d'Atenció Primària); i en tercer lloc, que el mòdul de 

repartiment aplicat no és equitatiu, sinó que es produeixen desigualtats. 

Explica que, tal com s'ha anat fent en tots els expedients de contribucions especials, 

en aquest cas es considera que la finca és única i dóna a la Via de Sant Ignasi i al 

carrer de Remei de Baix, i, per tant, tots els propietaris han de participar en la quota de 

les contribucions, d'acord amb el coeficient que estableix la Llei de propietat 

horitzontal. 

Quant al nul benefici que suposen les obres d'urbanització, en opinió dels propietaris 

que han interposat el recurs de reposició, diu que aquest carrer no està urbanitzat i, 

per tant, com qualsevol altre carrer de la ciutat que estigui en les mateixes condicions, 

l'obligació de l'Ajuntament és aplicar el mateix criteri en tots els casos, 

independentment del fet que es realitzin o no les obres de construcció del nou CAP. 

En relació amb l'argument sobre el mòdul de repartiment que s'ha aplicat, explica que 

el criteri de repartiment de les quotes de les contribucions especials és el volum 

edificable i, per tant, en aquest cas, com en d'altres de les mateixes característiques, 

correspon el percentatge del 90 per 100. 

Diu que per aquests motius es desestimen els 53 recursos de reposició que s'han 

interposat, i demana el vot afirmatiu dels membres presents als dictàmens. 

 

Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.10 i 5.1.11 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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5.1.12 MODIFICAR LA FÓRMULA POLINÒMICA A APLICAR EN LA REVISIÓ DE 
TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
PUIGMERCADAL I APROVAR LA REVISIÓ DE TARIFES DE PREUS 
PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ D'AQUESTS SERVEIS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 14 de gener 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Que vistes les sol.licituds presentades en 7 i 14 de juny del 2003 per la Sra. XXX, en 
representació de la societat mercantil Mercat Puigmercadal SL, concessionària de la 
gestió del servei públic del mercat municipal de Puigmercadal, per a la modificació de 
les tarifes dels preus públics per a la prestació de serveis del mercat. 
 
Que el plec de clàusules del contracte de la concessió administrativa de la gestió del 
servei públic del mercat estableix, en el capítol IV clàusula 9a, que el concessionari 
tindrà dret a la revisió anual de les tarifes. 
 
Que la variació de les despeses de personal observada per la concessionària en el 
període gener 2001-gener 2004 ha estat de –2,31%. 
 
Que la variació acumulada en l'índex general de preus al consum per a Catalunya en 
el mateix període ha estat de 10,76%. 
 
Que la concessionària ha acreditat la modificació de l'estructura de despeses del 
compte d'explotació, d'acord amb els següents coeficients:  
 
Despeses de personal: 25,51% 
Despeses generals:  74,49% 
 
Que l'Ajuntament, com a ens concedent té el deure de mantenir l'equilibri financer de 
la concessió, així com la potestat d'introduir modificacions en la mateixa per raons 
d'interès públic, d'acord amb els articles 248 i 249 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals aprovat el 13 de juny del 1995. 
 
Que en data 14 de gener del 2004 el tècnic de comerç, amb el vist i plau del cap del 
Servei de Desenvolupament, ha emès informe favorable als acords que seguidament 
es proposen. 
 
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al 
ple de la corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Modificar la fórmula polinòmica a aplicar en la revisió de tarifes prevista en el 

capítol IV clàusula 19a del plec de clàusules del contracte de la concessió 
administrativa de la gestió del servei públic del mercat municipal de Puigmercadal, 
de forma que els factors constitutius de despesa siguin els següents: 

 
Despeses de personal: 25,51% 
Despeses generals:  74,49% 
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Kt =0,2551 (Ht /Ho) + 0,7949 (Gt /Go) 
 
Essent 

Ht / Ho = variació de les despeses de personal entre l'inici de la concessió i el 
moment t 

Gt / Go = variació de l'IPC entre l'inici de la concessió i el moment t 
 

2. Aprovar la revisió de tarifes dels preus públics per la prestació de serveis al 
mercat de Puigmercadal d'acord a l'índex d'actualització del 7,43%. 

 
3. Aprovar les noves tarifes a aplicar a les unitats de local del mercat de 

Puigmercadal que es relacionen en el quadre annex." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que l'empresa concessionària ha sol.licitat 

la revisió de les tarifes—que no es revisaven des de feia tres anys—i que, al mateix 

temps, s'ha modificat la fórmula polinòmica.  

Diu que, com que les despeses de personal han disminuït respecte a les despeses 

generals, es proposa l'adaptació de les tarifes a la fórmula polinòmica, cosa que també 

ha proposat l'empresa concessionària, i, en conseqüència, un cop analitzada la 

documentació tècnica que ha presentat l'empresa, amb aquest dictamen es proposa, 

per una banda, modificar la fórmula polinòmica; i, per una altra, revisar les tarifes, 

aplicant un índex d'actualització del 7,43 per 100. 

Acaba demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 

6. PROPOSICIONS 
 
6.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A 

LA MODIFICACIÓ DELS HORARIS DE LA BIBLIOTECA COMARCAL DEL 
CASINO. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de gener del 2004, que, transcrita, 
diu el següent: 
 
"Atès que la ciutat de Manresa disposa d'una biblioteca que reuneix unes molt bones 
condicions d'espai, modernitat i ubicació. 
 
Atès que aquesta biblioteca del Casino té la voluntat de ser realment un espai de 
dinamització cultural de la ciutat. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa,  
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1. La modificació dels horaris d'atenció al públic de la Biblioteca del Casino, per tal 
d'incrementar el servei d'aquesta al conjunt dels seus usuaris, de la manera 
següent: 

 
 - De dilluns a diumenge, de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h.  
 
2. La modificació dels horaris ha d'estar executada coma molt tard el 15 de maig de 

2004."  
 

El senyor Serra i Rovira presenta la proposició dient que és molt clara i concisa i que 

té l'objectiu de reiterar la voluntat del GMCiU d'aconseguir la millora del servei que 

conforma la Biblioteca i el conjunt cultural del Casino de Manresa. 

Reconeix que Manresa disposa, des de fa uns anys, d'un espai cultural on bàsicament 

hi ha ubicada una biblioteca, amb una afluència de visitants molt interessant, que 

gaudeixen de l'espai ampli i modern que suposa el Casino i la Biblioteca, però diu que  

aquest espai, que es pretén que sigui de dinamització cultural, no acaba d'atendre la 

demanda del conjunt de ciutadans i ciutadanes de Manresa i la comarca del Bages.  

Per això, el GMCiU proposa que s'ampliïn els horaris de la Biblioteca, tal com ja ha 

plantejat altres vegades, sense que s'hagi acceptat mai la proposta.  

Considera que és possible aplicar la proposta, si hi ha la voluntat política de fer-ho, ja 

que els horaris que es plantegen suposen un increment d'aproximadament 25 hores 

setmanals, però no es demana que s'apliqui el 15 de febrer, sinó el 15 de maig del 

2004, que és un termini suficient perquè es pugui dur a terme. 

Diu que el Casino és fruit de la contribució gairebé històrica del conjunt de ciutadans 

de Manresa, de la participació de tots els grups polítics i dels diferents governs que 

han volgut recuperar un espai tan important i vital com aquest i ubicar-hi la Biblioteca. 

Així mateix, diu que hi ha una demanda històrica de molts col.lectius i moltes 

persones, que han expressat el desig de poder disposar d'aquest servei durant tots els 

dies de la setmana, i que, per això, el GMCiU proposa que s'incloguin el dilluns i el 

diumenge com a dies d'atenció al públic.  

Demana el vot afirmatiu dels membres presents a la proposició. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana explica que durant el cap de setmana passat 

dubtava respecte a la resposta que donaria a aquesta proposició que ha presentat el 

GMCiU, perquè, amb el cor, pensava, empipat, que el grup proponent havia presentat 

aquesta proposta sense pensar-la gaire, ni programar-la, ni calcular-la, sinó només per 

"fer bullir l'olla" i portar una idea més en aquest Ple. 

Com que creu, però, que no n'hi ha prou amb plantejar-se els temes amb el cor, sinó 

que també cal treballar-los amb el cap, després d'haver fet una reflexió serena, va 

pensar que el GMCiU segurament actuava amb atreviment, però fonamentalment, per 

ignorància, conclusió que el va conduir a decidir que havia de preparar una bona 

explicació sobre el que consisteix la Biblioteca. 

Ho diu perquè la proposició s'ha presentat amb generalismes com ara, que és clara i 

concisa i que reitera la voluntat de millorar el servei de Biblioteca, que no acaba 

d'entendre les demandes dels ciutadans; cosa amb la qual coincideix, en el sentit que 

cal dotar de més recursos, horaris, personal i complicitats la Biblioteca del Casino i el 

conjunt del Centre Cultural. 
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Diu, però, que no li sembla tan clar que això s'acompanyi de l'afirmació que és 

possible aplicar la proposta d'horaris i de termini de posada en marxa. 

Afirma que, efectivament, el Casino és fruit de la contribució històrica de tota la ciutat 

pel que fa a l'espai, però creu que cal distingir si això ha estat així pel que fa als 

equipaments. Creu que, en qualsevol cas, és evident que es pretén que sigui un servei 

per al conjunt de dies de la setmana. 

A continuació, explica la història de la Biblioteca del Casino, dient, en primer lloc, que 

es va començar a treballar el 30 d'abril de l'any 1999, amb un conveni per a l'edificació, 

signat amb la Generalitat de Catalunya, i per al funcionament, amb la Diputació de 

Barcelona. Diu que, des d'aquell dia, es van posar en funcionament 1.825 metres i es 

van oferir més de 200 punts de lectura, amb tres taulells d'atenció al públic, tot això 

amb 8 persones, que són les que corresponien a una ciutat de les característiques de 

Manresa, segons un mapa de lectura que el govern de la Generalitat de Catalunya va 

elaborar l'any 1993, del qual tothom té fotocòpia, perquè, com que generava moltes 

obligacions per al govern, mai es va publicar. 

Explica que es va veure immediatament que la Biblioteca tenia un gran èxit entre la 

població i, per tant, es van incorporar millores que s'han continuat fent any rere any, 

fins a arribar a aquest any 2003, durant el qual s'ha incrementat l'espai en més de 400 

metres quadrats i s'ha ampliat la plantilla de personal, passant de 8 a 11 persones, a 

més d'una bibliotecària itinerant, que és a la Biblioteca de Manresa alguns dies i 

d'altres no, i encara la mitja dedicació de la bibliotecària itinerant de barris. Diu, doncs, 

que en aquest moment, ja no hi ha 8 persones, sinó més de 12 que habitualment han 

d'atendre el servei. 

Reitera que, malgrat que tots han treballat per aconseguir l'espai, no ha estat així per a 

l'equipament, però que, sortosament, aquesta circumstància no va provocar que el 

servei de la Biblioteca naixés minorat o convivint amb el Conservatori Municipal de 

Música, sinó que, contravenint el projecte inicial que havia aprovat el govern que va 

precedir l'actual, es van poder ampliar els espais. 

Explica, en aquest sentit, que a l'any 1995 es va decidir que el projecte havia d'ocupar 

tota la planta noble i l'any 1999 es va veure que havia de créixer cap a la part inferior, 

per tant, l'any 2000 s'hi va destinar un conserge de més, l'any 2001 es va ampliar el 

conjunt cap a l'espai de la Sala nord—cosa que va permetre crear 36 noves places de 

lectura—i així s'ha arribat a l'any 2003, creant nous espais i incorporant una altra 

persona de la Diputació de Barcelona, a la tardor i—com diria el poeta—no sempre 

amb el vent de cara, ja que sovint ha hagut d'escoltar com li deien que no aniria bé, 

que els mobles no aguantarien i, en definitiva, que tot serien pegues, com si hi hagués 

un vaticini o un gust incert en la tragèdia dels altres, cosa que li recorda, 

l'afortunadíssima frase—com a mínim, des del punt de vista de l'enginy—que diu 

"suspendré per culpa vostra". Diu que aquests vaticinis en el sentit que tot anirà 

malament es fan habitualment al govern que està al darrere de la gestió de la 

Biblioteca del Casino de Manresa. 

És conscient que el senyor Serra i ell no coincidiran sempre, però coincideixen en el 

desig de voler més servei i més Biblioteca, així com un accés universal a la cultura, 

com a dret democràtic, donant facilitats a la majoria—per no dir a la totalitat dels 

ciutadans—proporcionant-los les eines necessàries per aconseguir-ho. 
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Diu que per assolir aquest objectiu cal avaluar constantment els resultats, ja que 

aquest no és un exercici de possibilitats, i, per tant, cal analitzar el que som capaços 

de fer. 

En aquest sentit, exposa les xifres de l'any 2002, segons les quals la Biblioteca del 

Casino, deixant de banda les despeses de manteniment, ha costat 449.491 euros, 

213.000 dels quals provenien d'una aportació de l'Ajuntament. Diu que aquest import 

ha permès treballar 236 dies de servei, amb 1.672 hores d'obertura, tenint en compte 

que la mitjana de la província és de 1.415 hores; hi ha hagut 262.000 usuaris durant el 

mateix any 2002 i el conjunt d'indicadors reflecteix l'esforç que es fa des de la 

Biblioteca, que no és polític, sinó dels treballadors. Continua exposant que han passat 

1.107 persones cada dia per la Biblioteca; que hi ha hagut 259 usuaris de préstec cada 

dia i que s'han prestat 608 productes diaris, que representen 85 per hora. 

Diu que tot això fa que, en conjunt, la Biblioteca del Casino sigui una biblioteca d'èxit, i 

que, malgrat que en alguns indicadors, Mataró supera a Manresa amb la seva 

Biblioteca Pompeu Fabra i Terrassa, amb la seva Biblioteca central, en general, 

Manresa bat rècords provincials i, fins i tot, s'atreviria a dir que, en molts casos, també 

nacionals, fins al punt, que el 23,46 per 100 de la població de Manresa té carnet de la 

Biblioteca, tenint en compte que la mitjana provincial és del 18 per 100. 

Afirma, per tant, que anem bé, però que és evident que es pot fer més, i diu que s'està 

arribant a dades que, sense ser les dels països escandinaus, fan que, si la mitjana 

provincial és de 0,58 préstecs per habitant, els manresans i manresanes, amb 66.000 

persones, aproximadament, s'emporten prestats 2,35 documents de la Biblioteca. 

Afegeix que, malgrat que alguns diguin que en molts casos són discos, tant és, perquè 

el cas és que són productes culturals, i és molt important que això es pugui fer, que es 

pugui mantenir i incrementar, però cal fer-ho des del càlcul i el possibilisme, avaluant 

els esforços i els resultats. 

Diu, al respecte, que l'esforç es fa cada dia des de la Biblioteca, i proposa als presents 

que vagin a treballar-hi un dia i ja veuran que aprendran moltíssimes coses en set 

hores i mitja, ho diu perquè ell ho ha viscut i n'ha gaudit, malgrat que ha de reconèixer 

que és cansat, i algun dia hi tornarà. 

Informa, a continuació, que aquest any hi hauran dues persones més en la plantilla de 

la Biblioteca, i, per tant, alguns dies arribaran a ser quinze persones, depenent de la 

bibliotecària itinerant, i diu que es preveu, a tal fi, una dotació econòmica. 

Comenta que aquestes incorporacions coincideixen aproximadament amb el cinquè 

aniversari de la Biblioteca, i que és una manera de celebrar-ho i de resoldre l'aportació 

econòmica i el concurs, la provisió de places i, finalment, la incorporació a la plantilla 

de la Biblioteca. 

Diu que això passarà l'1 de maig i comenta que, quan el GMCiU proposa que s'obri el  

diumenge i el dilluns sencer, per tant, set dies a la setmana, que suposa 63 hores per 

setmana, segurament oblida el Ple del mes passat, en el que es va dir clarament que 

hi hauria dues persones més a la Biblioteca. Comenta que amb aquest esforç 

econòmic que farà l'Ajuntament de Manresa la Biblioteca guanyarà les tardes del 

dilluns. 

Diu que potser algú creu que es podria fer més esforç, i és cert, perquè tot està ple de 

possibilitats, però, de moment, la Biblioteca s'obrirà el dilluns a la tarda. 
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Li agrada que el GMCiU hagi descobert el fenomen de la lectura pública, però cal anar 

fent-ho a poc a poc, ja que no es tracta només de tenir bones idees, sinó que aquestes 

idees s'han de concretar en projectes, que s'han de programar en el temps, trobar els 

recursos i les complicitats necessaris, i, finalment, tirar-ho endavant. 

Suposa que l'afirmació del GMCiU en el sentit que no demana que s'implanti el nou 

horari al mes de febrer sinó que l'Ajuntament té temps de fer-ho fins al mes de maig, 

deu ser una broma, ja que això seria una ruqueria.  

Entra novament en el contingut de la proposició, respecte a la qual explica que el 

GMCiU proposa que es treballi 63 hores a la setmana, i diu que cal tenir en compte 

que no hi ha mòduls ni col.laboració d'altres Administracions, i, per tant, aquesta 

proposta suposa afegir una despesa d'aproximadament 400.000 euros (que són més 

de 66 milions de pessetes) sense comptar l'augment de les despeses del 

manteniment, que aniria exclusivament a càrrec de l'Ajuntament. 

Manifesta que personalment li sembla bé, perquè és una bona proposta, però pregunta 

al GMCiU si no hauria d'haver plantejat aquesta proposta de programació al mes de 

desembre, que és quan es discutia el Pressupost per a l'exercici del 2004, ja que en la 

partida referent a la Biblioteca es preveia un increment de personal, respecte el qual 

hauria pogut proposar que fos més agosarat i que es traguessin diners d'una altra 

partida, per destinar-los a aquesta finalitat, en lloc de demanar que la Biblioteca obri 

des del dilluns al matí fins al diumenge a la nit. 

Diu que li agradaria poder-ho fer, però es pregunta: si aplica aquest nou horari, deixant 

de banda altres necessitats, com les atraparà?  

Proposa al GMCiU que acompanyi a l'equip de govern en l'itinerari, consistent en votar 

a favor de les dues noves persones que s'incorporaran, en fer créixer la Biblioteca del 

Casino, en dotar-la d'unes quantes complicitats, i en prestigiar aquest servei, perquè té 

futur i aquest futur l'hauran de treballar plegats, com a Ajuntament de Manresa, si tots 

consideren que és un bon equipament i una bona eina per a l'accés al coneixement i a 

la cultura universal. 

Diu que, com que aquest servei té futur, l'Ajuntament invertirà aquest any uns quants 

milers d'euros més, crearà aquestes dues noves places i es veurà el creixement que té 

el servei, ja que cada any ha anat creixent, cosa que fa que continuï encapçalant el 

"ranking". Es pregunta, però, si això passarà sempre, ja que, afortunadament, hi ha 

pobles del voltant de Manresa que també estan fent l'esforç d'inaugurar Biblioteques 

públiques. 

Explica que al final d'aquest any o, com a molt, al 2005, hi haurà una nova Biblioteca, 

que cobrirà el tercer tram del mapa de lectura pública de Catalunya, i que hi ha un 

conjunt de deu punts de lectura als barris, que s'anomenen popularment Biblioteques 

de barri. Diu també que hi ha una Biblioteca popular—cosa que ha dit moltes vegades i 

que continuarà dient tants cops com convingui—i que, finalment, Manresa fa l'esforç 

d'aconseguir el tercer estadi en lectura pública, que és la Biblioteca universitària. 

Informa, respecte a aquesta última, que costarà 350 milions de pessetes posar-la en 

marxa, la meitat dels quals provenen de la Universitat Politècnica de Catalunya, 75 

milions de pessetes provenen dels fons FEDER, i 100 milions de pessetes, dels fons 

municipals. 

Afegeix que encara quedaran "serrells" per poder-la posar en marxa, però que es farà i 

que aquesta nova Biblioteca proporcionarà 180 places més per a l'estudi individual, 20 
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places destinades a usuaris de recerca, una sala d'estudi per a grups i espais per a 

l'autoaprenentatge. 

Diu que tot això funcionarà i que aquest nivell d'estudis començarà funcionant durant 

dotze hores, de dilluns a divendres, i caldrà veure quin impacte té sobre la Biblioteca 

del Casino—que és la de lectura popular—i, amb el mateix rigor, sobre els punts de 

lectura pública dels barris, caldrà veure quins guanyen lectors, quins guanyen més 

complicitats, i quins s'estanquen o desapareixen en la funció de lectura pública. 

Insisteix en afirmar que, si és necessari, l'Ajuntament de Manresa està disposat a 

continuar invertint en el Casino, i està convençut que caldrà fer-ho, però no es pot fer 

proposant-ho un dijous a la tarda, sinó que és necessari fer una anàlisi, calcular, 

prendre notes, i, posteriorment, potser amb menys passió, però amb més normalitat i 

regularitat, generar idees positives. 

Abans, el senyor Vives ha dit que la vida està feta de renúncies, afirmació que li 

sembla dramàtica, i ell es mira la situació de manera diferent: la vida acostuma a estar 

feta de petites victòries, coses menudes, quotidianes, any rere any, i està convençut 

que la Biblioteca seguirà aquest camí. Afegeix que es podria fer més i més ràpid o de 

manera més imponent, però no voldria que d'aquí a dos anys, quedés sorprès en 

veure que s'han comès errors. 

Diu, en aquest sentit, que les presses del GMCiU van estar a punt de provocar que es 

cometessin errors a l'any 1995 i que la serenitat de l'equip de govern, de vegades, li ha 

estalviat de cometre'n d'altres. 

Demana al GMCiU que acompanyi a l'equip de govern en aquest trajecte, que l'ajudi a 

fer de la Biblioteca un bon equipament, que aporti idees, per discutir-les i calcular-les, i 

que sol.liciti dades, però que accepti que aquesta vegada l'equip de govern voti 

negativament aquesta proposta descabellada. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor Fontdevila que el veu una mica embalat 

avui, i que ja està bé que sigui així, ja que, quan hom s'embala, de vegades diu coses i 

es destapa, cosa que és positiva, perquè dóna a entendre que cal evolucionar molt 

més del que s'havia avançat fins ara. 

Per tant, agraeix al senyor Fontdevila que hagi reconegut aquesta manca d'evolució, 

que possiblement s'hauria d'haver produït. 

Diu que, malgrat que no pot parlar pel grup proponent, creu que el GMCiU reconeix la 

gran tasca feta per l'equip de govern en la recuperació del Casino. 

Comenta, però, que li ha dolgut que es digui que la recuperació del Casino és cosa de 

tots pel que fa a l'espai, però no a l'equipament, ja que no s'explica com es pot pensar 

que s'hagi generat algun tipus de dubte per part dels grups municipals al respecte 

durant els darrers anys. 

Diu que això no s'ha produït en absolut, ja que s'ha recuperat l'espai físic, sabent què 

hi hauria a dins i que si hagués servit per fer d'altres coses, potser l'equip de govern 

s'hauria trobat sol en aquest procés. 

Afegeix que, en definitiva, s'està parlant d'un projecte, respecte el qual coneixien la 

repercussió econòmica que tindria a mig termini, tenint en compte l'equipament que 

s'hi hauria de destinar. Diu, també, que sap molt bé el cost econòmic i el sacrifici que 

la ciutat de Manresa està suportant, pels préstecs que genera aquest projecte per a les 
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arques municipals, i aquí s'inclou tothom, no només el senyor Fontdevila, sinó, fins i 

tot, els qui no han fet la proposta, ni l'han de defensar ni rebatre. 

Manifesta que la proposició és agosarada—i així li ho ha dit al portaveu del GMCiU—ja 

que suposa obrir la Biblioteca de dilluns a dilluns, i multiplicant les hores d'obertura al 

públic pel personal, dóna, com a resultat els 400.000 euros que ha citat el senyor 

Fontdevila. 

Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament aquesta proposició, perquè, malgrat que 

sap que no es durà a terme i, per tant, l'Ajuntament no haurà de suportar aquest 

dèficit, creu que és necessari que s'adeqüin els horaris de la Biblioteca comarcal, i que 

es reestructuri adequadament el servei que presten les quinze persones que el senyor 

Fontdevila ha explicat que treballen a la Biblioteca.  

Diu que no es tracta de fer treballar més hores a aquest personal, però creu que si 

quan es va inaugurar aquest servei la plantilla de personal era de 8 persones, potser 

ara, que en seran quinze, es podria fer quelcom més que obrir les tardes del dilluns. 

Entén que és difícil realitzar el que es demana en la proposició del GMCiU, però 

considera que cal fer més del que s'ha fet fins ara, i li ha sobtat el tancament tan ferm 

del senyor Fontdevila, perquè malgrat que sigui cert que hi ha pintades a les parets 

que diuen: "suspendré per culpa vostra, perquè no puc estudiar", i a pesar que el 

senyor Fontdevila té raó quan diu que la gent té necessitat de culpabilitzar els altres 

del seus fracassos, és veritat el que diu una altra pintada: "casi no obre", perquè la 

Biblioteca del Casino no obre durant gairebé 130 dies. 

Diu que cal tenir en compte, a més, que durant els períodes de vacances, com ara les 

festes de Nadal, en què ell podria portar el seu fill a la Biblioteca, no ho pot fer perquè 

és tancada, i no es refereix als dies pròpiament festius, com ara Nadal o Sant Esteve, 

durant els quals entén que el personal ha de festa, sinó d'altres dies feines de la 

mateixa setmana. 

Insisteix, doncs, en demanar a l'equip de govern que reestructuri i organitzi aquest 

servei, perquè ha de fer alguna cosa per solucionar aquesta situació, al marge de 

contractar dues noves persones, crear nous punts de lectura, obrir la nova Biblioteca 

de la UPC—la qual és universitària, malgrat que l'Ajuntament de Manresa hi col.labori 

i, per tant, té uns punts de lectura molt diferents de la Biblioteca comarcal. 

Creu que cal avançar sense tancar-se en l'argument que ja disposem d'un determinat 

nombre de punts de lectura, que es van ampliant a poc a poc, i que cal deixar de 

vanagloriar-se del que s'ha fet fins ara, perquè els grups de l'oposició ja han reconegut 

que l'equip de govern ha executat tota aquesta tasca, respecte a la qual l'oposició hi 

ha donat suport des del principi.  

Considera que cal continuar treballant, i insisteix en dir al senyor Fontdevila que no n'hi 

ha prou amb dir que hi haurà dos nous treballadors a la Biblioteca, tenint en compte 

que no es reestructura cap servei ni horari i, per tant, aquest servei continua tancat 

durant més del 30 per 100 dels dies de l'any, ja que, d'aquesta manera, es posa en 

evidència que hi ha alguna cosa que no funciona. 

Reitera, doncs, el vot afirmatiu del GMPPC, perquè cal fer-hi alguna cosa més que la 

inversió econòmica, a fi que es generi la il.lusió de fer servir el carnet amb molta més 

assiduïtat, del que malauradament es va servir actualment. 
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El senyor Serra i Rovira diu al senyor Fontdevila que no entén perquè es mostra tan 

crispat, enfadat i molest quan se li planteja aquest tema, tan sol.licitat per Manresa i la 

comarca. 

Comenta, en el mateix sentit, que abans de començar aquest Ple ha llegit el resum 

d'una de les propostes que es van plantejar en el seu dia, sobre les sales d'estudi, 

cosa que avui no ha demanat el GMCiU, sinó que s'ha referit a la millora dels horaris 

de la Biblioteca, que és una qüestió que també va exposar fa dos anys 

aproximadament, quan va demanar que es realitzés un estudi per determinar quin era 

el millor horari per a aquest servei; i diu que en aquell resum també ha notat una 

actitud de crispació en el senyor Fontdevila. 

Manifesta que si el senyor Fontdevila pretén convèncer els ciutadans i ciutadanes de 

Manresa amb aquesta crispació i els poemes que explica, creu que no se'n surt del tot. 

Diu que el GMCiU no ha posat en dubte que hi hagi un bon servei, sinó que, com molts 

manresans, està cofoi de veure una obra cultural tan important com aquesta a la ciutat 

de Manresa, cosa que creu que ha quedat clara. 

Comenta que el regidor de Cultura ha il.lustrat les seves argumentacions amb un bon 

nombre de xifres, perquè les pot encarregar, ja que aquesta és la seva feina, per la 

qual cobra, però li demana que no vegi cap mala intenció en la proposició del GMCiU, 

sinó senzillament la voluntat de moltes persones que demanen que es millorin els 

horaris de la Biblioteca del Casino. 

Creu que no es tracta d'un problema econòmic, sinó de la manca de voluntat política 

que ha demostrat l'equip de govern durant els darrers anys davant les propostes que 

ha anat plantejant el GMCiU respecte a aquesta qüestió. Afegeix que l'equip de govern 

ha tingut durant aquest temps l'actitud de pensar que "qui dia passa, any empeny". 

Recorda que fa dos anys el senyor Fontdevila es va enfadar molt, perquè l'exportaveu 

del GMCiU, acompanyat del cap local de les Joventut Nacionalista de Catalunya—al 

qual no es va deixar parlar aquell dia, i, en canvi avui ell, que també n'és militant, pot 

fer-ho, perquè, com a mínim és regidor—va convocar un roda de premsa un dilluns 

com avui, en què la Biblioteca és tancada.  

Continua explicant que tant aquell dia com un altre dilluns en què també es va fer una 

roda de premsa, moltes persones van fer l'exercici de pujar les escales de la Biblioteca 

i tornar-les a baixar, alguns d'ells resignats i d'altres molestos, d'entre els quals alguns 

ho estaven tant que, fins i tot, van fer la bretolada de fer una pintada a les parets en 

senyal de protesta pels horaris—fet respecte el qual el GMCiU hi està en contra i 

denuncia. 

Per tot això, el GMCiU, demana, reclama i, fins i tot, exigeix, tenint en compte que ja fa 

molt de temps que es parla d'aquest tema, que tingui la voluntat política de solucionar, 

a mitjà i llarg termini, aquesta situació, a fi que l'horari de la Biblioteca sigui molt més 

flexible i extens. 

Davant l'afirmació que el GMCiU és agosarat amb aquesta proposta, recorda que fa 

dos anys el senyor Fontdevila va dir que això era producte de la joventut, i manifesta 

que no és així, sinó que és conseqüència de la voluntat de fer bé les coses i de donar 

servei, cosa que no pot fer, perquè no té l'oportunitat de governar. 

Davant de l'àmplia exposició de les xifres que ha fet el regidor de Cultura, afirma que 

només amb voluntat política es poden fer bé les coses, i fa notar que el senyor 
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Fontdevila ni tan sols ha intentat fer una transacció, en el sentit d'ampliar el termini del 

15 de maig, proposat pel GMCiU.  

Manifesta que els ciutadans que pugen i baixen les escales, d'entre els quals, els que 

són de Manresa paguen els impostos en aquest Ajuntament, volen respostes, i que 

l'obligació del senyor Fontdevila, com a regidor de Cultura i com a delegat dels Serveis 

a les persones, és governar i intentar fer-ho bé. És conscient que el senyor Fontdevila 

hi posa voluntat, però el GMCiU veu una diferència de voluntats, ja que tant el regidor 

de Cultura com l'equip de govern fan una política del "anar fent"; i, per contra, les 

ganes que té el GMCiU de fer coses se situa entre els qui "van fent" i els qui intenten 

ser eficaços en la seva manera de fer política. 

Lamenta haver hagut de pujar el seu to de crispació, però ho explica dient que ha estat 

conseqüència de la del senyor Fontdevila, ja que en la seva primera intervenció ha 

intentat ser el màxim de curós possible i no estendre's massa, perquè fa dos anys, el 

debat sobre aquest tema es va allargar durant gairebé una hora. Diu, per tant, que ha 

estat el senyor Fontdevila qui l'ha obligat a elevar aquest to de crispació, cosa que el 

regidor de Cultura sap perfectament que no li agrada fer. 

Reitera la voluntat del GMCiU de continuar treballant sobre aquest tema i li ofereix la 

seva col.laboració per trobar una solució, sempre que sigui important i no consisteixi 

en posar pedaços, en el camí cap a la plena flexibilitat dels horaris del Casino. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana demana disculpes si en algun moment, conduït per 

la passió de les seves argumentacions, ha donat la sensació que pretenia aconseguir 

un reconeixement personal, cosa que no ha volgut en cap moment. 

Diu que potser no s'ha explicat prou bé quan ha diferenciat el suport de la ciutat 

respecte a l'espai de la Biblioteca, del suport dels equipaments. Explica, al respecte, 

que en el seu moment es va produir un gran debat en relació amb l'equipament, 

perquè l'equip de govern va alterar un programa sobre l'equipament del Casino que 

preveia una Biblioteca molt menor de la de la planta principal. Recorda que en aquella 

ocasió ja es va vaticinar que l'equip de govern s'equivocava, i reconeix que s'equivoca, 

per això, en l'evolució del concepte del Centre Cultural del Casino, s'han introduït 

modificacions en el document del Pla d'equipaments 1995-1996, ja que repensant les 

coses s'avança. 

Manifesta, per tant, que la unanimitat s'ha produït respecte a l'espai i que hi ha hagut 

debat sobre l'equipament, i diu que no ha dit mai—ni gosaria fer-ho—que aquella idea 

va ser del GMERC i d'ell mateix, perquè aquesta qüestió ha sigut el resultat d'un debat 

molt obert. 

Comenta, però, que, més enllà del sacrifici que aquest tema ha costat a tots plegats, 

s'anirà avançant a una velocitat constant, que és el que s'ha anat fent des de l'any 

1999. Afegeix que l'Ajuntament no s'ha adormit mai, ni amb els primers èxits ni amb 

les primeres necessitats, i que s'han anat guanyant més recursos: més documents, 

més espais, més personal i, en conseqüència, més usuaris i més demandes, fins a ser 

un centre de coneixement, de lleure, de punt de trobada, d'integració i cohesió social, 

ja que el primer carnet que molts immigrants tenen d'aquesta ciutat és el de la 

Biblioteca del Casino. 

Diu, doncs, que l'Ajuntament està donant servei i que s'ha d'anar adequant a la nova 

realitat. Així mateix, comenta que alguns ciutadans necessitarien encara més hores de 
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servei o un altre tipus de servei i creu que, pel que fa al producte universitari, ja s'hi 

arribarà, perquè no falta ni un any. Quant a la plena obertura—que és un fenomen que 

es pot haver vist en altres continents o en altres països de l'Europa comunitària—i que 

consisteix en obrir gairebé sis dies i mig per setmana, com és el cas de Finlàndia, on 

es presta aquest servei el diumenge al matí, manifesta que és un bon objectiu per a la 

ciutat, sempre que la resposta a l'oferta que es vagi incrementant es mantingui 

positiva. 

Diu que, a partir del que acaba d'exposar, no hi ha un tancament en banda per part de 

l'equip de govern respecte a aquest tema, perquè és una qüestió aritmètica, ja que la 

Biblioteca del Casino no tanca durant el 30 per 100 dels dies, sinó que, fins ara, tanca 

dos dies de cada set, com fa la majoria de Biblioteques de la xarxa provincial. Aclareix 

que no ho diu com a excusa per justificar que a Manresa no s'hagi d'obrir el dilluns, 

perquè és evident que ha de ser així, i diu que, quan es doni servei el dilluns, la 

Biblioteca només tancarà un dia de cada set, i que obrint només el dilluns a la tarda les 

xifres encara ens donaran un bon marge, i també s'hi guanyarà en nombre d'hores. 

Manifesta que explica tot això perquè els grups municipals coneguin i comparteixin el 

projecte i amb la intenció de guanyar complicitats, i diu que no s'enfada—com ha dit el 

senyor Serra—sinó que només s'irrita una mica, perquè, al marge de la seva tasca, de  

poeta, que és la seva vocació frustrada, no té mala intenció ni juga amb les xifres. Diu, 

al respecte, que les xifres no són fruit d'un estudi encarregat per l'Ajuntament, sinó que 

són un document públic, que és a la Biblioteca, que el fa circular la Diputació de 

Barcelona, i que li agradaria poder parlar de la Biblioteca normalment amb xifres, amb 

els grups de l'oposició i amb el mitjans de comunicació, perquè aquest servei és un 

encert col·lectiu d'aquesta ciutat. 

Sap que no hi ha mala intenció darrere de la sol.licitud d'establir millores en l'horari de 

la Biblioteca, perquè, malgrat que ell no hagi trucat els grups municipals de l'oposició, 

ells tampoc l'han vingut a veure per parlar del tipus de millores d'horaris que 

s'incorporaran, i que coneixen des del mes de desembre. 

Diu que les millores en els horaris s'aniran fent pas a pas, per tant, hi ha voluntat 

política al darrere d'aquest projecte, consistent en la pretensió de ser el màxim 

d'eficaços possible i de trobar els resultats més grans possibles respecte a les 

inversions que s'estan fent, no només les derivades de la creació de la Biblioteca, sinó 

també les corresponents al seu manteniment diari. 

Comenta que respecte a aquest servei es va més enllà de les obligacions, perquè es 

considera que cal avançar, però cal fer-ho en la mesura en què ho puguin compartir 

tots plegats. 

Fa notar que la proposició no diu "avançar en la millora dels horaris", sinó que proposa 

que s'obri set hores cada dia, de dilluns a diumenge, i diu, al respecte, que això és 

econòmicament no programable, encara que l'Ajuntament disposi dels dos mesos de 

marge que li atorguen els proponents. 

Insisteix en preguntar als qui avui plantegen aquesta proposta perquè no van exposar 

aquest tema durant el debat dels Pressupost municipals per a l'exercici 2004, i si no 

van detectar que no s'havia inclòs un increment de 400.000 euros per a aquesta 

proposta que, segons els proponents, és calculada i que ell es nega a creure que sigui 

fruit de la reflexió. 
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Per acabar, demana als presents no només la voluntat política d'obrir i millorar el 

servei, millorar les hores i ser atrevits, sinó també que acompanyin a l'equip de govern 

en aquest trajecte, que facin càlculs, que comparteixin dades. Així mateix, manifesta 

que li hauria agradat que, de la mateixa manera que el GMCiU solia demanar a 

l'alcalde que destinés cinc milions de pessetes més al servei a domicili, hagués 

proposat que s'incorporessin aquests diners per a la Biblioteca, però no ho ha fet mai. 

Demana, doncs, al GMCiU que ho faci així alguna vegada, en lloc de presentar una 

proposició un dijous, en el sentit d'obrir la Biblioteca durant 63 hores a la setmana en 

lloc de 37, i que no cal que es faci el febrer, sinó que pot ser al mes de maig. 

Diu que aquesta proposta té una dificultat elevada com a repte i, per tant, com que 

avui no s'aprovarà, demana al GMCiU que vagin plegats i que tingui present que la 

solució a aquesta situació no és posar pedaços, sinó que continua essent una 

d'aquelles victòries que es poden assolir com a ciutat, sostingudes, al costat de les 

quals n'hi ha moltes d'altres, dins de l'àmbit dels Drets de Ciutadania, Cultura, Esports i 

el conjunt dels Serveis a la Persona. També li demana que, més enllà de les grans 

idees que pugui tenir, no obligui a l'equip de govern a fer debats com aquest, amb 

aquest punt d'irritació, sinó que l'acompanyi en aquest itinerari de creixement. 

Diu també que, ara que el GMCiU parla de la completa oposició—que suposa que deu 

ser la del municipi i la del govern del país—i demana suports i complicitats per part de 

la Generalitat de Catalunya, cal recordar que l'últim suport que va rebre l'Ajuntament 

de Manresa del govern autonòmic va ser del 4.931 euros, que correspon a l'1 per 100, 

del cost anyal del manteniment de la Biblioteca, que és de 449.491 euros. 

Opina, al respecte, que com a programa de lectura pública nacional, aquesta aportació 

es mereix un zero, però el GMCiU pot continuar essent atrevit en el futur. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que és bo que el senyor Fontdevila generi aquest 

debat, perquè possibilita que es posin molts elements sobre la taula, com ara els 

horaris, el fet que no es presentin esmenes als Pressupost i la contribució de la 

Generalitat de Catalunya a la Biblioteca del Casino, a través de la seva contribució 

econòmica, tenint en compte que el programa de biblioteques és bàsicament de la 

Diputació de Barcelona. 

Comenta que la Biblioteca obre 236 dies dels 365 que té l'any, per tant, roman tancada 

durant 129 dies, xifra que suposa més del 30 per 100 del total, segons els seus 

càlculs. 

Diu que el problema és que el senyor Fontdevila no recull les modificacions que es 

poden aplicar si es rendibilitzen els horaris de l'equipament de la Biblioteca, sinó que 

només planteja que cal més personal. Afegeix que ell no ha discutit en cap moment 

que calgui més personal per poder obrir aquest servei durant més hores, però el 

senyor Fontdevila ha dit que es vol fer una reordenació, i no és així. Creu que si  

s'intentés fer una reordenació, no resultarien els horaris que s'han citat, sinó que 

serien molt més amplis que els actuals. 

Diu que no es tracta de sacrificar res ni de renunciar a res, sinó simplement de 

reorganitzar o reordenar el que ja hi ha.  

Recorda que el senyor Fontdevila ha dit que els grups de l'oposició no proposen temes 

relacionats amb la cultura quan es debat el Pressupost municipal, respecte a la qual 

cosa manifesta que en els darrers anys el GMPPC no ha presentat esmenes al 
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Pressupost, perquè creu que és l'equip de govern qui té la responsabilitat d'elaborar el 

Pressupost. 

Diu que les esmenes que presentava el GMPPC al Pressupost municipal eren 

referents a aspectes socials, ja que la resta de temes són molt més discutibles, però, 

com que no s'acceptaven, va deixar de presentar-ne per considerar que no calia 

perdre el temps. 

Manifesta però, que el GMPPC no defalleix en l'intent i anuncia que potser l'any que ve 

presentarà una esmena a la totalitat del Pressupost municipal, perquè hi ha moltes 

altres maneres de governar la ciutat, no només pel que fa a Cultura, sinó a altres 

àmbits, diferents de l'actual. 

 

El senyor Serra i Rovira demana al senyor Fontdevila que, malgrat que l'equip de 

govern voti negativament aquesta proposició, exerciti al màxim les seves possibilitats i 

plantegi algun criteri de reordenació i de redistribució de l'actual plantilla amb les 

modificacions que s'han pressupostat al respecte, ja que és ell qui governa i, per tant, 

qui disposa de les eines necessàries per fer-ho. Diu que aquesta és la diferència entre 

l'equip de govern i l'oposició. 

Demana, humilment, que l'equip de govern aprofiti un petit espai de temps que tingui 

en la seva agenda, per intentar donar alguna resposta a les necessitats de les 

persones que utilitzen aquest servei, que, afortunadament són moltes. Afegeix que 

moltes d'aquestes persones s'enfaden sovint perquè no recorden que el dilluns no està 

oberta la Biblioteca, o bé d'altres, que voldrien anar-hi el diumenge, perquè la resta de 

la setmana treballen, no ho poden fer pel mateix motiu. 

Diu, per tant, que el senyor Fontdevila no l'ha convençut i té la sensació que pretenia 

aplicar la política del "pedaç" o del "de mica en mica", exposant tantes dades; en 

canvi, el GMCiU desitja que hi hagi una voluntat política.  

Li agradaria que no s'hagués de tornar a presentar aquesta proposició d'aquí a dos 

anys—cosa que creu que encara són a temps d'aconseguir—que durant aquest 

període de temps es creïn les complicitats necessàries per parlar d'aquest tema i que 

el GMCiU—amb tota humilitat—pugui ajudar a l'equip de govern a solucionar 

globalment l'actual horari de la Biblioteca del Casino. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana diu al senyor Javaloyes que té raó respecte a l'error 

que ha fet en les operacions matemàtiques i al senyor Serra que segurament d'aquí a 

dos anys en tornaran a parlar, perquè la proposta que ha plantejat el GMCiU, si fos 

objecte d'un altre tipus de debat, diferent del que es fa en el Ple, en viu i en directe, 

seria un bon objectiu com a objectiu de ciutat i dels paràmetres dels indicadors de la 

xarxa de lectura pública de la Unió Europea, però el que li sap greu és que es digui 

que no es demana que s'apliqui al mes de febrer, sinó que es dóna marge fins al 15 de 

maig. 

Insisteix, doncs, en que d'aquí a dos anys s'haurà de revisar aquest tema, un cop 

s'hagin incorporat les noves places d'aquest any i s'hagi establert l'obertura de la 

Biblioteca el dilluns a la tarda—mesures amb les quals no es resoldran les necessitats, 

però que serviran per avançar en aquesta qüestió—juntament amb els resultats que 

s'hagin obtingut amb la incorporació de l'oferta de places de la Biblioteca universitària, 

que no és la de la UPC, sinó la del Campus universitari de la ciutat de Manresa.  
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Diu que quan se'n torni a parlar es podran analitzar quins poden ser els nous reptes 

respecte a l'oferta de lectura pública de la ciutat i, sobretot, quines coincidències tenen 

respecte a la manera d'assolir-los. 

Comenta que els membres del GMCiU tindran de vegades més pressa, però, són on 

són—com deia el poeta Martí i Pol—de la mateixa manera que els de l'equip de 

govern també són on són; per tant, proposa que se'n continuï parlant, i que s'intenti 

evitar fer creure a la ciutat que és possible aplicar solucions de "pissarrí", en el sentit 

d'aplicar corrents i de pressa el que ara es proposa, ja que tots saben que acostuma a 

ser força més complex. 

Diu, però, que, en qualsevol cas, com que s'hi destinen més hores de les que se 

suposa, se'n continuarà parlant i, segur que abans que hagin passat dos anys, quan 

s'avaluïn els esforços i els resultats, es podrà continuar parlant de com es pot millorar 

l'oferta de lectura pública i coneixement a la ciutat. 

 

L'alcalde, respecte a la pintada que diu: "suspendré per culpa vostra" a la que tots els 

grups s'han referit, manifesta que, independentment de la gràcia que pugui fer, fa 

referència a una informació o una afirmació absolutament dubtoses, i, per tant, encara 

que esdevingui una notícia, és totalment condemnable. 

Creu que cal evitar convertir en anècdotes fets que fan gràcia, a fi de defugir de la 

possibilitat que es continuï produint aquest fet. 

 

Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 15 vots negatius (9 GMS, 2 GMICV-EA 
i 4 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPPC). 
 

 

 

6.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA PER A L'ELABORACIÓ DE L'ESTUDI DE LA REORDENACIÓ 
DEL SERVEI DE BUS A LA CIUTAT. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de gener del 2004, que, transcrita, 
diu el següent: 
 
"Atès que Manresa ha crescut urbanísticament els darrers anys creant-se noves zones 
de creixement d'habitants. 
 
Atès que a la ciutat s'han implantat nous equipaments que fa adient que el transport 
públic sigui a l'abast de les persones que utilitzen aquests equipaments. 
 
Atesa la necessitat de relligar les àrees de transports públics ferroviaris i de l'estació 
d'autobusos amb el transport públic urbà. 
 
Atesa la necessitat d'oferir millors serveis en línies, freqüències i qualitat del servei per 
poder augmentar el nombre d'usuaris. 
 
Demanem: 
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Que es porti a terme a la major urgència, un estudi de la reordenació del servei del 
transport urbà per ser aplicat a la major brevetat possible."  
 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que les raons que han conduït al GMPPC a 

presentar aquesta proposició, referent a la necessitat de reordenar el servei del 

transport urbà de viatgers, són que Manresa ha crescut urbanísticament en els darrers 

anys, que s'han implantat nous equipaments, que no existeix cap connexió entre 

aquest transport i d'altres que arriben a la ciutat, i que és necessari oferir millors 

serveis respecte a les línies, freqüències, i qualitat del servei, a fi d'augmentar el 

nombre d'usuaris, amb l'objectiu d'incrementar el nivell de qualitat de vida que 

comportaria que la utilització del transport públic fos més elevada que la del transport 

privat. 

Creu que el Consell de mobilitat s'hauria de reunir urgentment, per incorporar els 

elements que calguin per transformar les línies del BUS, d'una manera adequada. 

Constata, també la necessitat que participin tots els membres que integren aquest 

Consell, a fi que tots els sector implicats defineixin el servei de la manera més 

adequada possible. 

Demana que aquesta reordenació es faci amb la major brevetat possible, perquè els 

equipaments ja funcionen, i cal que els serveis que ja es donen puguin disposar d'un 

transport públic urbà adequat. 

Acaba demanant el vot afirmatiu dels presents a la proposició. 

 

La senyora Torres i García avança que l'equip de govern votarà afirmativament a la 

proposició, perquè considera que les argumentacions que es fan són molt raonables. 

Comenta, però, que la sorprèn que el GMPPC l'hagi presentat, tenint en compte que 

en el Ple en el que es va aprovar el Pressupost municipal es va anunciar que es 

crearia una nova partida destinada a l'elaboració d'un estudi sobre la reordenació 

d'aquest servei, que permeti, alhora, tenir una visió més completa del que pot suposar 

la revisió tarifària de la que s'ha parlat en aquest Ple, millorar la coordinació amb el 

transport interurbà i analitzar el dèficit que la ciutat pot assumir. 

Explica que, com que ja es preveia que s'elaboraria aquest estudi, els tècnics 

municipals ja estan treballant en aquest tema i l'Ajuntament ja n'ha parlat amb l'AMTU 

(Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà) i amb diversos municipis 

que han aplicat una política d'integració tarifària.  

Diu que falta definir l'empresa a la qual s'encarregarà aquest estudi, que aportarà 

millores en el transport urbà de Manresa. 

Aprofita que es tracta aquest tema en el Ple per aclarir que la responsabilitat de 

qualsevol servei, tant si es presta en règim de concessió com si no, és plenament 

assumida per aquest Ajuntament, al marge de les interpretacions que es puguin fer de 

les paraules, i que és plenament conscient que hi ha aspectes millorables. 

 

El senyor Vives i Portell diu que s'ha parlant tant d'aquest tema que és obvi que el 

GMCiU votarà afirmativament aquesta proposició. 

Comenta que és cert que al mes de desembre ja se sabia del cert que s'elaboraria 

aquest estudi, per tant, s'està acabant de "reblar el clau", però mai s'acaba de reblar 

prou, si es té en compte que aquest servei és molt important per a la ciutat i per a la 
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comarca, ja que hi ha moltes persones que vénen de fora de la ciutat, que utilitzen 

aquest servei a Manresa, els dies de cada dia i els caps de setmana especialment, en 

definitiva, d'una manera habitual.  

Exposa que el GMCiU voldria introduir un element nou en la proposició, que aclareix 

que no és un element de pressió. Diu que cal establir un calendari, que ha de ser molt 

estricte, si és possible, ja que la regidora senyora Torres ha explicat que l'Ajuntament 

està buscant una empresa que sigui adequada per dur-ho a terme. 

Diu també que cal recordar que moltes vegades els membres corporatius han posat 

sobre la taula en el Ple les idees que tenen respecte a aquest tema, i creu que seria bo 

que es comencessin a aprofitar, a fi que serveixin, d'alguna manera, per sustentar una 

part del treball de l'empresa. 

En aquest sentit, diu que la Federació d'associacions de veïns de Manresa, en el seu 

moment, va treballar sobre aquesta qüestió i va plantejar possibilitats, que algunes 

vegades eren parcials i d'altres globals, però que, malgrat ser discutibles, podrien 

servir per enriquir, encara més, l'estudi que s'hagi de fer. 

Tenint en compte que aquest tema ja es va preveure amb tant de temps i, per això, es 

va incloure en el Pressupost municipal, opina que seria bo que estigués enllestit al 

mes de setembre d'aquest any. Aclareix que proposa el setembre en lloc del maig, 

perquè es pugui incloure en el Pressupost de l'exercici del 2005 i, en conseqüència, 

executar aquest nou pla durant el mateix any 2005; evitant, per tant, retardar-lo més 

del compte, amb tot el que això suposaria. 

Diu, en aquest sentit, que aquest estudi segurament comportarà un replantejament 

econòmic en relació amb l'aportació que haurà de fer l'Ajuntament de Manresa, per 

cobrir les noves necessitats d'aquest servei urbà, que haurà de recórrer nous trajectes 

i d'altres que s'hauran de crear en les noves àrees de creixement, encara que algunes 

d'elles siguin encara incipients. 

Manifesta que seria bo fixar-se aquest termini, no com una condició sine qua non, però 

sí com un bon horitzó per intentar que a l'any 2005 es pugui tirar endavant aquesta 

reordenació. 

Diu que deixa sobre la taula aquesta proposta de termini, per poder-la parlar. Afirma 

que hi haurà temps per fer-ho i ho diu amb molta proximitat respecte a l'aprovació del 

Pressupost i gairebé vuit mesos i mig abans del setembre, període que considera 

suficient per poder intentar aconseguir aquest objectiu. 

Acaba la seva exposició reiterant el vot afirmatiu del GMCiU respecte a aquesta 

proposició. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta, davant la sorpresa manifestada per la senyora Torres 

per la presentació d'aquesta proposició, reconeix que és cert que durant el debat 

d'aprovació del Pressupost municipal per a l'exercici 2004 la regidora delegada de Via 

Pública va informar que estava previst elaborar aquest estudi, en resposta a la 

intervenció d'ell mateix, en la que es va referir al tema del transport públic urbà de 

viatgers. 

Diu, però, que el GMPPC té per costum no presentar proposicions en el Ple en el que 

es debat el Pressupost municipal, i que al mes de novembre tampoc en va presentar, 

en compliment de l'acord verbal de tots els grups municipals, en el sentit de no fer-ho 

durant el període electoral. 
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Explica que el GMPPC ha decidit plantejar-la en aquesta sessió, perquè ja feia temps 

que la tenia preparada. 

Un cop aclarida aquesta qüestió prèvia, diu que el GMPPC no té cap inconvenient en 

donar suport a la proposta del GMCiU, en el sentit que l'estudi estigui enllestit al 

setembre del 2004, a fi que es pugui incloure en el Pressupost del 2005 i executar-ho 

en el mateix any, perquè, la urgència i la brevetat a les que fa referència el GMPPC en 

la seva proposició estan dins d'aquest període. Considera que no pot forçar gaire més 

el termini i creu que, el més important és que es pugui aplicar al 2005. 

Diu, per tant, que, si aquesta és una condició del GMCiU, al GMPPC ja li sembla bé 

donar-hi suport. 

Comenta, així mateix, que, independentment de l'estudi que elabori l'empresa, cal que 

el Consell de Mobilitat es reuneixi per tractar aquest tema, perquè fa temps que no es 

reuneix, i perquè està integrat per representants dels usuaris del transport públic urbà 

de viatgers, com són ara les persones discapacitades, les mestresses de casa, les 

associacions de veïns i els comerciants, entre d'altres, la participació dels quals 

possibilitarà que la reordenació de les línies o del servei tingui un valor afegit en 

l'estudi que s'elaborarà.  

Agraeix que la regidora de Via Pública hagi reconegut que l'Ajuntament és el 

responsable davant de qualsevol deficiència en els serveis, perquè es dóna la situació 

que les plataformes destinades a les persones minusvàlides no es poden obrir. 

Considera que l'Ajuntament de Manresa ha d'assumir aquest problema per intentar 

trobar-hi una solució i que no n'hi ha prou amb fer una trucada al servei 010, per veure 

si es pot solucionar. 

 

La senyora Torres i García diu que no té cap inconvenient respecte el calendari 

d'aplicació, al que s'ha fet referència; no sap si ha de ser per al setembre, però, en tot 

cas, ella també és del parer que el Consell de Mobilitat és l'òrgan adequat per tractar 

aquest tema. Explica que, malgrat que aquest Consell no s'hagi reunit, l'Ajuntament 

està en procés de participació del PAM (Pla d'Actuació Municipal), en els debats del 

qual s'estan discutint els diferents temes de la ciutat. Continua dient que en l'anterior 

PAM l'Ajuntament va manifestar la intenció de no saturar les persones participants de 

reunions, i que, quan s'acabi aquest procés de debat i de conclusions finals, es 

convocarà aquest Consell de Mobilitat. 

A continuació, convida als presents i als membres del Consell de Mobilitat a pujar un 

dia a l'Estació d'autobusos per conèixer el servei. Diu que és molt interessant veure 

com és, saber quines millores i quines mancances té i per quina raó. 

 

Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, 
amb l’abstenció del senyor Serra 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. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l'assumpte 
sobrevingut que s'ha presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 
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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. 
 
7.1 MOCIÓ DEL GMS, GMCiU, GMERC, GMICV-EA I GMPPC, SOBRE LA 

CREACIÓ DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LA CATALUNYA 
CENTRAL I LA UBICACIÓ DE LA SEVA SEU.    

 
El secretari dóna compte de la moció, del 19 de gener del 2004, que, transcrita, diu el 
següent: 
 
"Arran de la recent creació de la Subdelegació del Govern de Catalunya a la Catalunya 
Central, els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa sotasignants acordem la 
següent  
 
Declaració 
 
1. Acollim amb satisfacció la decisió del Govern de la Generalitat, de 29 de desembre 

de 2003, de crear la Subdelegació del Govern a la Catalunya Central (Anoia, 
Bages, Berguedà, Osona i Solsonès), com a mesura transitòria fins que es realitzi la 
reordenació integral de l'organització territorial de l'Administració de la Generalitat i 
aquest àmbit tingui una delegació pròpia. Valorem aquesta decisió com el primer 
pas per l'aplicació de la nova organització territorial de l'Administració catalana, que 
ha de fer de les regions/vegueries l'àmbit per a la descentralització territorial de 
l'Administració de la Generalitat, de la qual han de ser l'eix vertebrador. 

 
2. Considerem que, per fer efectius els objectius de proximitat als destinataris dels 

serveis públics en els quals es fonamenta la creació de la Subdelegació, cal que els 
departaments de la Generalitat adaptin la seva estructura territorial a la nova 
situació. Això ha de significar que tots els departaments i serveis de la Generalitat 
basin la seva organització territorial en l'àmbit de la Catalunya Central (Anoia, 
Bages, Berguedà, Osona i Solsonès). 

 
3. Durant els propers mesos el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya 

hauran de desenvolupar la reordenació integral de l'organització territorial de 
l'Administració de la Generalitat. Considerem que les bases d'aquesta reordenació 
estan establertes en l'informe sobre la revisió del model d'organització territorial de 
Catalunya, presentat al Parlament i al Govern ara fa tres anys. L'esmentat informe 
considera que "les vegueries han de tenir localitzada la seu institucional en la ciutat 
que, pel conjunt de les seves condicions i posició, pot cohesionar millor tot el 
territori de la vegueria" i proposa la ciutat de Manresa com a seu institucional de la 
vegueria de la Catalunya Central. 

 
4. Afirmem, doncs, que Manresa es troba perfectament capacitada per assumir la 

responsabilitat d'acollir la seu institucional de la subdelegació i de la Vegueria de la 
Catalunya Central, per tractar-se del nucli i sistema urbà amb més pes demogràfic i 
econòmic i per la seva ubicació central i més propera al conjunt de ciutats i territoris, 
tot i la conveniència d'establir un sistema adient de funcions en xarxa de la futura 
vegueria." 
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que fent una lectura ràpida del text de la declaració 

es percep la satisfacció que tenen els grups municipals davant la decisió presa pel 

govern de la Generalitat de Catalunya, de crear la Subdelegació del Govern a la 

Catalunya Central.  

Manifesta que d'aquesta manera es descentralitza l'administració del país, vertebrant-

la d'una manera més equilibrada i coherent de la que fins ara ho estaven. 

Creu que és fonamental que quedi clar el pes que té aquesta àrea del territori de la  

Catalunya Central, respecte al conjunt del país, com un element de dinamització 

pròpia del territori. 

Diu que el reequilibri del que es parla no s'ha de sustentar només en l'eix vertebrador 

de Barcelona capital, per això, el GMPPC creu sincerament que aquest és un primer 

pas positiu per intentar descentralitzar el territori d'una manera adequada i acurada. 

Afirma, però, que cal ser més agosarat quan s'afirma que s'ha d'anar més endavant, 

en el sentit que, a més de crear la subdelegació, cal dotar-la dels continguts 

necessaris, perquè es converteixi en realitat. 

Manifesta que el GMPPC dóna suport a aquesta declaració, perquè creu en la divisió 

territorial i en la descentralització del territori i del país, que s'han de dur a terme, amb 

els quals els serveis que es donaran al conjunt dels ciutadans seran molt més propers, 

l'Administració serà molt més àgil i, en definitiva, la vertebració del territori tindrà un 

pes específic, com és el cas de Manresa respecte a les diferents àrees geogràfiques 

que formen les comarques de la Catalunya Central. 

No s'estén més en la seva exposició, perquè vol evitar entrar en definicions sobre la  

capitalitat, que no és el moment de discutir, malgrat que s'afirmi que Manresa pot 

assumir la seu institucional d'aquesta Subdelegació. 

Creu que aquest tema ha de ser més un element de diàleg i de consens que una 

qüestió que pugui interpretar-se erròniament com a element de força, però és cert que 

Manresa està en disposició d'assumir aquesta responsabilitat i, a més, està situada 

geogràficament en un lloc proper per a tothom. 

 

El senyor Rubio i Cano expressa, en nom del GMICV-EA, la importància que té la 

decisió que va adoptar en el seu primer Consell Executiu el govern catalanista i 

d'esquerres, consistent en començar a donar veu a dos territoris del país que no en 

tenien fins a aquell moment: l'Alt Pirineu i la Catalunya Central. 

Diu que amb aquesta decisió s'inicia el camí correcte cap a la descentralització de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pas que té dos graons: d'entrada, es 

crea una Subdelegació, amb la voluntat que en el futur més proper possible tingui el 

rang de Delegació. Diu que això implica que el territori que engloba l'Anoia, el Bages, 

el Berguedà, Osona i el Solsonès, tindrà un responsable del govern, amb funcions de 

representació, informació i coordinació de l'actuació del govern de la Generalitat de 

Catalunya en el territori esmentat, amb l'objectiu d'augmentar la coordinació entre la 

Generalitat de Catalunya i el govern local, incrementar la interlocució amb la societat, 

fer el seguiment de l'activitat de la Generalitat de Catalunya, detectar problemes i 

necessitats, i proposar al conjunt al govern l'aplicació de polítiques específiques per a 

aquest àmbit.  

Per altra banda, amb aquesta decisió de crear la Subdelegació, s'avança en la línia 

consistent en reorganitzar territorialment el país, cosa que implica que haurà de tenir 
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un nivell administratiu a nivell regional i, per tant, s'haurà d'instituir amb la vegueria, 

com a àmbit de trobada de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb el món 

local i amb el territori. 

Afirma que per tot això aquesta decisió del govern de la Generalitat de Catalunya, 

adoptada el 29 de desembre del 2003, té una importància històrica, com també és 

important que tots els grups municipals que composen el ple de l'Ajuntament de 

Manresa manifestin la seva satisfacció per aquesta decisió. 

Diu que el GMICV-EA considera que aquest és un dels passos que s'han de fer, 

perquè la reordenació territorial de Catalunya no està completada i, per tant, s'ha de 

fer en els proper anys, en aquesta legislatura.  

Fa notar que en la declaració es fa referència a l'Informe sobre la revisió del model 

d'organització territorial de Catalunya—que avui fa tres anys que es va presentar al 

Govern i al Parlament—respecte el qual es diu que estableix les bases del que ha de 

ser aquest nou nivell de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Diu que per això és important que reculli el que ja es proposava en aquell informe en el 

sentit que la seu institucional de la vegueria de la Catalunya Central estigui a la ciutat 

de Manresa. 

Manifesta que, en aquest sentit i fent un nou pas endavant, vol fer èmfasi en el fet que, 

per una banda la Subdelegació i Delegació, i, per una altra, la vegueria de la 

Catalunya Central han de significar l'establiment d'una Administració que canvia de 

paradigma, que defuig de la jerarquia, que treballa amb la xarxa i que busca la 

governabilitat del territori. 

Per això, creu que la creació d'aquest nou àmbit territorial no és tan sols d'interès per a 

les cinc comarques que en formen part, sinó també per al país. 

Manifesta que Catalunya necessita un nou àmbit o un nou territori que pugui treballar 

per al reequilibri territorial i considera que la Catalunya Central és el territori que volta 

de clau que possibilita que el país tingui un millor reequilibri territorial. 

Expressa la necessitat que en els propers mesos les cinc comarques implicades i, 

especialment, les seves capitals, treballin perquè aquest espai de la Catalunya Central 

esdevingui un espai de projecte i de cooperació, on es resolguin els problemes i 

s'impulsin polítiques que sumin esforços, que generin complicitats i que possibilitin que 

s'arribi a un consens respecte a les opcions estratègiques que aquest territori té; 

perquè és important per al territori i perquè el país ho necessita. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana diu que el GMERC s'adhereix a aquesta declaració, 

inspirada pel consens, des de la perspectiva municipal que, després de gairebé vint-i-

cinc anys d'ajuntaments democràtics—que properament es podran commemorar—

l'Ajuntament de Manresa, com a un d'aquests ajuntaments, té pendent d'afrontar com 

a repte principal un nou model d'organització territorial; o, dit d'una altra manera, 

superar el model territorial vigent, com a descentralització de la Generalitat de 

Catalunya, a través de les vegueries, que apareixen com un àmbit de cooperació local, 

que permetrien avançar en la regionalització de Catalunya en el marc d'un ampli 

procés de descentralització d'estructures polítiques i administratives. 

Manifesta que, en els darrers anys, malgrat que no hagi avançat amb al fermesa que 

hauria sigut desitjable, ha donat símptomes de moviment; així, s'han produït reformes 
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de lleis municipals i comarcals, s'ha creat l'Institut per al desenvolupament del Pirineu i  

la Delegació del Govern de les Terres de l'Ebre—que de vegades ens emmiralla. 

Afegeix que tot plegat fa que es vegin símptomes d'un procés que ara s'encetarà amb 

força, respecte el qual s'avançarà amb decisió, cosa que permet pensar en una nova 

reordenació que acosti la gestió dels serveis als ciutadans, pel principi de 

subsidiarietat i que millori el control democràtic de les institucions; en conseqüència, es 

millorarà la transparència, per optimitzar la gestió dels recursos públics, amb criteris 

d'eficiència. 

Diu que, per tot això, creu que la reforma que ara emprenen tots plegats ha de 

perseguir aquesta equitat i aquest respecte per l'autonomia local, que ara es pot fer 

possible, perquè així es reclama des de diversos territoris i, en conjunt, no és tant un 

fenomen de possibles noves capitalitats, per tant, no es pot reduir a un debat de 

política de campanar, sinó que es tracta de pensar que és possible crear una 

Administració més eficient i donar veu equitativament a altres àrees del territori català 

que, com la nostra, es reclama des de fa anys amb insistència. 

Manifesta que aquesta proposta d'organització en vegueries enfortirà la xarxa de 

ciutats de Catalunya i reequilibrarà el país, i que la creació de la Subdelegació del 

Govern a la Catalunya Central ha de suposar només un primer pas en la línia que s'ha 

esmentat abans.  

Diu que, en qualsevol cas, Manresa ha de voler i ha de poder liderar, idea que es 

recull en la declaració de la manera següent: "Manresa es troba perfectament 

capacitada per assumir la responsabilitat d'acollir la seu institucional de la 

subdelegació i de la  Vegueria de la Catalunya Central". Entén que treballant en xarxa, 

en clau d'igualtat, la nostra capacitat ens posa al capdavant d'un procés, al qual ens 

hem d'afegir amb energia, amb recerca de complicitats i convençuts que aquest era un 

pas difícil de donar, però molt positiu per al conjunt del país i, especialment, per a la 

Catalunya Central. 

Acaba anunciant que el GMERC votarà afirmativament la moció. 

 

El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU s'ha afegit a aquesta moció per considerar 

que era molt important, perquè des de fa dies s'ha "fet bullir l'olla" amb aquest tema i  

se n'ha parlat molt, a través dels mitjans de comunicació, cosa que ha provocat que es 

consideri important fer un pronunciament clar sobre què es vol, no de manera 

individual per part de cada partit polític, sinó col·lectivament, com a Consistori.  

Explica que en la reunió que ha dut a terme avui la junta de portaveus d'aquest 

Ajuntament s'ha parlat sobre la possibilitat de debatre aquesta qüestió en el Ple d'avui, 

com a assumpte sobrevingut.  

Continua dient que s'ha considerat positiu tractar aquest tema avui mateix per diferents 

motius: en primer lloc, perquè s'haurà de treballar de valent si es vol que en la  

legislatura que acaba d'encetar el Parlament de Catalunya es pugui confegir d'una 

forma prou consolidada aquesta ordenació territorial; en segon lloc, perquè cal 

començar a tenir clar quines competències es definiran. En aquest sentit, diu que el 

GMCiU està totalment d'acord amb aquest model, però hi té una crítica a fer—que ja 

ha exposat públicament i que ara explicarà en aquest Ple, que és on s'ha de fer. Així 

explica que es nomena una persona perquè dirigeixi la nova Subdelegació—a la qual 

aprofita per felicitar en aquest moment, encara que no sap si ja és oficial o no aquest 
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nomenament—però falta establir les seves competències. Recorda que en la 

intervenció que ha fet anteriorment el senyor Rubio—que és un gran coneixedor de la 

matèria—ha explicat tot un seguit de tasques que haurà de fer aquesta persona, i diu 

que mentre l'escoltava pensava que una part important d'aquestes tasques les hauran 

de fer els diputats del Parlament de Catalunya. Es pregunta també si aquesta 

Subdelegació haurà de manllevar algunes de les competències que tenen atribuïts els 

Consells Comarcals, o bé si serà només una tasca de coordinació dels serveis 

territorials de la Generalitat de Catalunya. Creu que cal, per tant, definir clarament les 

competències, cosa que en aquest moment encara no s'ha fet. 

Diu, en conseqüència, que es nomena una persona responsable de la Subdelegació 

respecte a la qual s'ignora quines competències assumirà. Creu que és important 

tenir-ho en compte, no tant per rectificar el que ja s'ha fet, com sobretot perquè estigui 

clar quins serà el contingut amb el que es dotarà aquesta Subdelegació. 

Quant a la ubicació de la seu d'aquesta nova Administració, diu que no es tracta de 

menystenir ningú, ni de dir que els manresans són millors que els vigatans, els 

anoiencs, els berguedans o els solsonencs, però sí de ser una mica realistes.  

Opina que sovint els manresans han estat una mica modestos i que els ha faltat 

"treure una mica de pit", per dir que són qui són. Diu també que si s'analitza l'àmbit 

territorial que ha de tenir aquesta Subdelegació, on està ubicada la ciutat de Manresa i  

la dimensió econòmica i demogràfica que té, s'arribarà a la conclusió que poques 

persones, d'entre les que no pertanyen a la Catalunya Central i que, per tant, poden 

analitzar aquesta qüestió objectivament, discutiran que la Subdelegació s'ha d'ubicar a 

Manresa. 

Insisteix en afirmar que no pretén menystenir ningú, però diu que, com que altres 

indrets ja han proclamat públicament les seves aspiracions legítimes de disposar de la 

seu d'aquesta nova Administració, creu que Manresa avui, amb la mateixa legitimitat, 

però afegint un punt de realisme imprescindible, manifesta que aquesta Subdelegació 

hauria de ser en aquesta ciutat. 

Puntualitza que Manresa fa aquesta manifestació només com a desig, perquè és 

evident que no té cap altra capacitat que la d'expressar una opinió o una voluntat. 

Afirma, però que aquesta circumstància no impedeix que la plantegi amb tota la 

modèstia del món, però, alhora, amb la màxima contundència, així com amb la intenció 

de consensuar tot el que calgui. 

Diu que no es tracta, doncs, que els manresans ho vulguin tot per a ells, i que la resta 

de la Catalunya Central hagi de girar al seu voltant, ja que aquesta fórmula seria 

contradictòria amb el model que defensa la descentralització, sinó que es tracta de dir 

les coses, com a mínim, amb un punt de realisme. 

Manifesta que, des d'aquest punt de vista, cal felicitar-se per la moció i diu que desitja 

que es comenci a dotar de contingut real la nova Subdelegació, definint les 

competències que ha de tenir i l'eina que esdevindrà. Afegeix que cal poder explicar 

als ciutadans que aquest pas és important, ja que, malgrat que tots coincideixin en 

afirmar-ho, és necessari que ho puguin justificar i que puguin donar als ciutadans 

arguments de pes, que vagin més enllà d'un projecte que tots tenen al cap i sobre el 

que treballen des de fa temps, amb més o menys debats i diferències. 

Abunda en l'argument manifestant que els ciutadans de la Catalunya Central han de 

saber quins serveis podran obtenir i què podran reclamar i esperar d'aquesta 
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Subdelegació, i opina que ara és un bon moment per posar aquest tema sobre la taula, 

demanar-ho i esperar que en un breu termini de temps quedi plasmat d'alguna 

manera. 

 

El senyor Canongia i Gerona diu que està convençut que el  29 de desembre del 

2003 esdevindrà un dia històric per a la ciutat de Manresa i fa notar que han hagut de 

passar 23 anys abans que algú tirés endavant un projecte d'aquestes característiques 

o iniciés els passos necessaris per fer-ho. 

Afirma que la primera funció de la Subdelegació serà unificar el mapa territorial de la 

Generalitat de Catalunya, ja que el mapa de serveis actual superposa uns per sobre 

dels altres i ell els ha comptat i li sumen onze. Fa notar al respecte que una mateixa 

Conselleria en pot arribar a tenir més de dos. 

Conclou, doncs, que el sol fet de tenir un mapa únic, ja serà important.  

Manifesta que està d'acord amb les intervencions que s'han fet anteriorment, en el 

sentit que no es tracta de polemitzar amb ningú sobre aquesta qüestió, sinó de dir amb 

orgull a què estem disposats i que estem en situació de poder-ho fer. 

Afegeix que això no és mèrit dels qui són presents a la Sala, sinó de la història de la 

ciutat, durant molts anys. 

Opina que fa cent cinquanta anys Manresa va perdre l'oportunitat de ser província, fa 

tres-cents anys va perdre la del Bisbat—quan es va crear el de Solsona—i, per tant, 

creu que ja és hora que aquesta ciutat tingui un reconeixement. 

Fa notar també que aquesta vegueria serà l'única que tindrà dos bisbats, que és curiós 

el fet que es produeix una coincidència amb el mapa eclesiàstic i que el Bisbat de 

Solsona és l'últim. Diu que, després de segles, tornem al mapa originari del país. 

Insisteix en l'afirmació que el 29 de desembre del 2003 serà un dia recordat en el futur 

i diu que hauria d'omplir d'orgull als membres presents que el primer veguer de la 

Catalunya moderna sigui una persona que ha estat company seu durant vuit anys. 

Afegeix que li haurien de desitjar molta sort en la seva feina, ja que, sens dubte, en 

tindrà molta i serà difícil. 

Manifesta que les ciutats que envolten Manresa tenen aspiracions per tenir més 

poder—per dir-ho d'alguna manera—però està convençut que amb l'habilitat i la 

capacitat política d'aquest veguer, acompanyat de tot un govern del país podrà 

administrar aquestes tensions i aconseguirà que la Catalunya Central sigui una 

autèntica realitat; i que no sigui fruit del negatiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 

sinó una realitat en positiu per al bé del país. 

 

L'alcalde diu que fa tres anys els grups polítics i les entitats de Manresa van signar 

una declaració expressant la seva voluntat en el sentit positiu respecte a l'Informe 

Roca, així com el desig d'assumir les responsabilitats que els pertoquen. 

Manifesta que la moció que es presenta avui, ve a dir clarament que Manresa té la 

capacitat i la voluntat d'assumir les responsabilitats que li puguin pertocar dins de 

l'àmbit de la Subdelegació o de la futura vegueria, però, alhora, la moció diu amb tota 

la claredat que no ens deixem portar per la modèstia, però tampoc per l'arrogància. En 

aquest sentit, diu que no es pot parlar de capitalitat, sinó que cal parlar en primer lloc 

de la Catalunya Central. Diu que existirà alguna capitalitat, sigui compartida amb 

Delegació o Subdelegació, en la mesura en què existeixi la Catalunya Central, i creu 
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que el millor que es pot fer per intentar resoldre i governar bé aquesta situació és 

treballar més per la Catalunya Central i parlar menys de les capitalitats. 

Manifesta que la veritable obsessió en aquest moment és parlar de la Catalunya 

Central, i es refereix a obsessió en termes de responsabilitat compartida per les 

persones d'Osona, de l'Anoia, de Berga, de Solsona i del Bages. 

Així mateix, diu que aquesta situació l'haurà de governar la Generalitat de Catalunya, 

d'acord amb les seves competències, i també la ciutat de Manresa, i opina que, 

malgrat que la modèstia no sigui bona per governar, l'arrogància encara és pitjor. 

En aquest sentit, creu que en aquest moment s'haurien d'utilitzar conceptes relatius a 

col.laborar i compartir, en lloc d'emprar tan sols conceptes estratègics per fer content 

al de l'altre costat. Creu que aquest plantejament de govern "en xarxa" és necessari 

per aconseguir una nova descentralització, ja que, si no es fa així, políticament no se'n 

sortiran. Afegeix que al segle XXI, les referències històriques que s'han fet són 

correctes, però, des del punt de vista de l'organització i de l'Administració, cal 

començar a utilitzar també altres conceptes. 

Diu que tots tenen la intuïció que això és molt important per a Manresa, però que cal 

dotar-la de contingut, des del punt de vista del que espera aquesta ciutat, però 

sobretot, si Manresa vol tenir un paper important en la Catalunya Central, és necessari 

que superi el seu terme municipal i la seva comarca, per passar a tenir una visió 

global.  

Manifesta la seva satisfacció pel fet que tots els grups estiguin d'acord en aquest tema 

i diu que està plenament convençut que tots treballaran amb la voluntat d'assolir, per 

una banda, el que desitja Manresa i, per una altra, el que desitja la Catalunya Central, 

que mira a Manresa, perquè no tiri endavant. 

 

Sotmesa a votació la moció, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE L'ELABORACIÓ DEL PROTOCOL 

D'ATENCIÓ EN CASOS DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"En quina situació es troba l'elaboració del Protocol d'atenció en casos de violència 
domèstica?" 
 
La senyora Sensat i Borràs respon que ha recollit i entregat al GMCiU tot el material 

relatiu al que s'ha fet fins ara respecte a aquest tema, que prové de la legislatura 

anterior i, per tant, hom pot tenir la percepció que no s'han fet coses. 

Explica, com ja ho va fer en el debat sobre el Pressupost municipal, com a 

conseqüència d'una intervenció del senyor Vives al respecte, que el treball tècnic del 

Protocol ja està gairebé enllestit. 

Diu, però, que hi ha aspectes que no es poden perdre de vista, que alenteixen el 

procés, i que l'important és que no s'acabi aquest procés amb l'elaboració d'un 

document que quedi dins d'un calaix, sinó que cal fer una cosa que tingui sentit. 
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Manifesta, en aquest sentit, que per aconseguir aquest objectiu, cal tenir en compte el 

fet que hi intervenen agents molts diversos, l'activitat professional dels quals no els 

permet participar tant com voldrien, com és el cas dels jutges i dels metges forenses, 

circumstància que retarda el procés. 

Així mateix, diu que el Protocol que s'està elaborant té una funció de ciutat i comarcal, 

que els recursos econòmics provenen de la Diputació de Barcelona, però que el treball 

tècnic necessari per aconseguir que aquest document sigui efectiu, s'ha de fer amb el 

Consell Comarcal. Fa notar, al respecte, que el Consell Comarcal i la Diputació de 

Barcelona no parlen o parlen poc, cosa que provoca que l'Ajuntament de Manresa hagi 

de liderar políticament, tècnicament i econòmicament un projecte que no és de ciutat, 

sinó de comarca.  

Diu que ara ens trobem en un moment d'impàs, com a conseqüència dels canvis que 

s'estan produint a causa del resultat de les eleccions, recorda que al mes de desembre 

ja va dir que encara no s'havia pogut entrevistar amb el conseller comarcal que 

s'ocupa dels temes sobre la dona i informa que el dia 21 es reunirà amb ell i que el dia 

28 anirà a la Diputació de Barcelona, per intentar solucionar aquest tema, a fi que, 

abans d'acabar el Protocol es tingui en compte la necessitat de formació, que ha 

constatat tothom, ja que, per assolir una formació amb garanties, no cal només el 

suport econòmic, sinó també capacitat de fer una cosa que respongui a les necessitats 

dels professionals i als dubtes i qüestions que apareixen quan la gent comença a 

treballar sobre aquests temes. 

Informa, finalment, que en aquest moment ja està acabat el Protocol d'emergències i  

que cal acabar de pactar la seva distribució i treball, per a la qual cosa cal que 

Manresa es coordini amb tots els municipis de la comarca. Espera que en la reunió del 

dia 21 es pugui solucionar bastant aquest aspecte i que abans del 25 de novembre, 

que és el Dia internacional contra la violència envers les dones estigui enllestit aquest 

Protocol. 

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

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 


