
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 15 de 
setembre del 2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 12 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 
 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
Sra. Núria Sensat i Borràs 
Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
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. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
ABSENTS 
 

Sr. Miguel Angel Martínez i Conde 
 
 
 
 



 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. 
 
Els assumptes inclosos en el punts 2.1.9 i 6.4 de l’ordre del dia queden retirats de la 
sessió per decisió de l’alcalde, d’acord amb el que preveu l’article 56.a) del Reglament 
Orgànic Municipal. 
 
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 NÚMERO. 27, 28, 29, 
31, 32, I 33, CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 I 28 DE JULIOL, 11 I 25 
D'AGOST I 2 DE SETEMBRE DEL 2003, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA 
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES 
DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 
113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Comissió de 
Govern en les seves sessions número. 27, 28, 29, 31, 32, i 33, corresponents als dies 
14, 21 i 28 de juliol, 11 i 25 d'agost i 2 de setembre del 2003, 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, DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE 
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS I DELEGADES, MITJANÇANT 
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
A) SERVEIS JURÍDICS I D’ASSESSORAMENT 
 
A.1) PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
 
1.3 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5283,  

DE 22 DE JULIOL DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 866/2003 INTERPOSAT PER LA SENYORA DOLORS BABRA 
SOBREVALS, CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA PER SILENCI 
ADMINISTRATIU DE LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INTERPOSADA EN 
SOL.LICITUD D’INDEMNITZACIÓ PER LESIONS CAUSADES EN UNA 
CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
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"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 866/2003 interposat per la 
senyora DOLORS BABRA SOBREVALS, contra la desestimació presumpta per silenci 
administratiu de la reclamació patrimonial interposada per l’actora, en sol·licitud 
d’indemnització per lesions causades en caiguda a la via pública, carrer Alfons XII en 
direcció carrer Born, a la cruïlla amb el carrer Vilanova el dia 05-09-01, davant la 
Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la 
Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar 
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los 
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment 
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la defensa jurídica en el recurs 
contenciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
B)  SERVEIS FINANCERS 
 
1.4 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5301, 

DE 22 DE JULIOL DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 22/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2003, 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." 
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PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2003 

ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació 
Crèd. 
actual  Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

121.0.220.02 
Administració general.- Material informàtic no 
inventariable 122.000,00  12.000,00 110.000,00 Consignació sobrant 

121.0.227.06 Administració general.- Estudis i treballs tècnics 330.127,00 6.000,00  336.127,00 
Ampliació contracte sistema 
informàtic municipal  

121.0.141 Administració general.- Altres personal  441.886,82 6.000,00  447.886,82 Contracte personal informàtica 

222.0.624 Seguretat.- Material de transport 9.480,00  600,00 8.880,00 Consignació sobrant 

222.0.625 Seguretat.- Mobiliari i estris 4.500,00 600,00  5.100,00 Adquisició mobiliari Policia Local  

313.6.212 Vivendes Socials.- Edificis i altres construccions 11.000,00 6.000,00  17.000,00 Consignació insuficient 

313.6.213 
Vivendes Socials.-Maquinària, instal.lacions i 
utillatge 6.000,00  6.000,00 0,00 Consignació sobrant 

422.8.221 
Ensenyament Conservatori Prof.Música.- 
Subministraments 15.630,00 3.700,00  19.330,00 Consignació insuficient 

422.8.151 
Ensenyament Conservatori Prof.Música.- 
Gratificacions 22.595,00  3.700,00 18.895,00 Consignació sobrant 

422.1.222 Ensenya ment bàsic.- Comunicacions 2.035,00 2.000,00  4.035,00 Consignació insuficient 

422.1.151 Ensenyament bàsic.- Gratificacions 12.308,00  2.000,00 10.308,00 Consignació sobrant 

422.1.226 Ensenyament bàsic.- Despeses diverses 16.662,39 1.500,00  18.162,39 Consignació insuficient 

422.3.151 Ensenyament. Arts.- Gratificacions 7.714,00  1.500,00 6.214,00 Consignació sobrant 

422.3.625 Ensenyament. Arts.- Mobiliari i estris 500,00 3.000,00  3.500,00 Consignació insuficient 

422.3.222 Ensenyament. Arts.- Comunicacions 7.212,00  3.000,00 4.212,00 Consignació sobrant  

541.0.226 Suport i extensió universitària.- Despeses diverses 7.689,00  210,00 7.479,00 Consignació sobrant 

541.0.489 Suport i extensió universitària.- Despeses diverses 38.325,00 210,00  38.535,00 
Conveni pràctiques Judith Rovira 
Montiel  

313.0.226 Acció Social.- Despeses diverses 19.232,77 3.000,00  22.232,77 Consignació insuficient 

313.0.480 Acció Social..- Atencions benèfiques i assistencials 72.200,00 12.000,00  84.200,00 Consignació insuficient 

313.1.480.00 
Acció Social - Benestar Social.- Atencions 
benefiques i assistencials 176.380,00  15.000,00 161.380,00 Consignació sobrant 

       0,00   

       

  44.010,00 44.010,00   

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 22/2003 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  20.807.059,00 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.670.206,11 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.527.887,48  Capítol 3.- Despeses financeres 1.843.989,00 

    
Capítol 4.- Transferències 15.081.294,50  Capítol 4.- Transferències 4.127.076,25 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.742,88 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital  3.969.370,88 

    
Capítol 8.- Actius financers  16.163.639,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

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

     
TOTAL  .....................................................................  72.426.541,62  TOTAL  ...................………........................................... 72.426.541,62 
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1.5 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5599, 

DE 6 D’AGOST DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 23/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2003, 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 23/2003 

ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
  

Partida Denominació Crèd. 
actual  

Augment Baixa Crèd. 
definitiu 

Causes 

121.0.226 Administració General.- Despeses Diverses 111.206,00 15.000,00  126.206,00 Consignació insuficient 

121.0.121 Administració General.- Retr ibucions complementàries 1.002.403,54  15.000,00 987.403,54 Copnsignació sobrant 

322.0.220 Promoció de l'ocupació.- Material d'oficina 4.320,00 600,00  4.920,00 Consignació insuficient 

322.1.131 Promoció de l'ocupació.- Laboral eventual  326.938,00  600,00 326.338,00 Consignació sobrant 

       0,00 Consignació sobrant 

  15.600,00 15.600,00   

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 23/2003 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  20.791.459,00 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.685.806,11 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.527.887,48  Capítol 3.- Despeses financeres 1.843.989,00 

    
Capítol 4.- Transferències 15.081.294,50  Capítol 4.- Transferències 4.127.076,25 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.742,88 
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Capítol 7.- Transferències de capital  1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital  3.969.370,88 

    
Capítol 8.- Actius financers  16.163.639,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

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

     

TOTAL  .....................................................................  72.426.541,62  TOTAL  ...................………........................................... 72.426.541,62 

 
1.6 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5805, 

DE 28 D’AGOST DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 24/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2003, 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 24/2003 

ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació Crèd. 
actual  

Augment Baixa Crèd. 
definitiu 

Causes 

751.0.131 Turisme.-  Laboral eventual  47.851,00 1.000,00  48.851,00Consignació insuficient 

751.0.160.00 Turisme.- Seguretat Social.- Personal Laboral  15.451,00 325,00  15.776,00Consignació insuficient 

751.0.221 Turisme.- Subministraments 3.150,00  1.325,00 1.825,00 Consignació sobrant 

  1.325,00 1.325,00  

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 24/2003 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  20.792.784,00 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.684.481,11 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.527.887,48  Capítol 3.- Despeses financeres 1.843.989,00 

    
Capítol 4.- Transferències 15.081.294,50  Capítol 4.- Transferències 4.127.076,25 
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Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.742,88 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital  3.969.370,88 

    
Capítol 8.- Actius financers  16.163.639,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

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

     

TOTAL  .....................................................................  72.426.541,62  TOTAL  ...................………........................................... 72.426.541,62 

 
C) RECURSOS HUMANS 
 
1.7 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 5111, DE 16 DE JULIOL DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DEL 
SENYOR RAMON SUBIRATS FERNÁNDEZ, PER A REALITZACIÓ DE 
TASQUES DE PEÓ. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per circumstàncies 

de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel procediment de 
màxima urgència, al senyor RAMON SUBIRATS FERNANDEZ (DNI 39321054-R), 
com a peó, amb una jornada de 30 hores setmanals, pel període comprès entre el 
dia 18 de juliol i fins al 30 de setembre de 2003, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual ....................................................................................... 859,27 € 
Paga extraordinària de juny ................................................................ 859,27 € 
Paga extraordinària de Nadal ............................................................. 859,27 € 
Complement paga de juny segons Llei 52/2002 ................................. 41,55 € 
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002 ............................... 41,55 € 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
El senyor Subirats estarà adscrit, només als efectes econòmics, al lloc de treball 
d’ajudant d’obres i serveis amb núm. de codi LE12004 de la Relació de Llocs de 
Treball aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 21 de gener de 2002, 
per la qual cosa tindrà assignada una jornada de 30 hores setmanals. 
 

2. La contractació del senyor Subirats s’efectua de conformitat amb el que disposen 
l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut del Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del 
RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar 
contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de 
l’activitat normal de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
3. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
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1.8 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 
D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 5544, DE 29 DE JULIOL DE 2003, SOBRE 
NOMENAMENT, AMB CARÀCTER INTERÍ DE SUBSTITUCIÓ, DE LA 
SENYORA MONTSERRAT ESCOLÀ GASULLA, PER A REALITZACIÓ DE 
FUNCIONS D’AUXILIAR TÈCNICA.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1.- Nomenar, amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima urgència, 
a la persona que seguidament s’esmenta, per ocupar la plaça de la qual n’és titular la 
senyora Maria Anna Soler i Cantarell, que actualment es troba en situació de baixa per 
incapacitat temporal i posteriorment gaudirà del corresponent període de vacances 
anuals: 
 
Escala d’Administració Especial 
Subescala  de Serveis Especials 
Classe: Comeses Especials Auxiliars Tècnics/iques 
AUXILIAR TÈCNICA 
 
MONTSERRAT ESCOLÀ GASULLA 
DNI núm. 39383847-G 
 
2.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Montserrat Escolà Gasulla al lloc de 
treball d’auxiliar tècnica amb núm. de codi FD13017 de la Relació de Llocs de Treball 
aprovada per acord plenari de 20 de gener de 2003.  
 
3.- La senyora Escolà s’incorporarà al lloc de treball el dia 31 de juliol de 2003, prèvia 
presa de possessió i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en el 
moment en que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball, de conformitat amb 
el que preveu l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un Text  Únic  dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública." 
 
D) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
1.9 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE 19 D’AGOST DE 2003, PEL 
QUAL JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 22 D’ABRIL DE 2003, EN RELACIÓ AMB 
DEMANAR EL DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT PER AL SISTEMA 
DE DEVOLUCIÓ I RETORN DELS ENVASOS. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la senyora Mercè del Río, del Gabinet del 
President, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l’ordre del dia. 
 
1.10 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5876, 

DE 5 DE SETEMBRE DE 2003, SOBRE DESIGNACIÓ DEL SENYOR JOSEP 
SERRANO I BLANQUER COM A SECRETARI DE L’EXPEDIENT INCOAT 
PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SR. SIMEÓ 
SELGA I UBACH. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
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"PRIMER.- Designar al Sr. Josep Serrano i Blanquer, director de servei dels Serveis a 
les Persones, com a secretari de l’expedient incoat per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que puguin aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al Dr. 
Simeó Selga i Ubach. 
  
SEGON.- Deixar sense efecte, el nomenament efectuat per decret de l’Alcalde de data 
27-10-2000, de la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana, Sra. Montserrat 
Simon i Circuns, com a secretari de l’expedient. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones esmentades." 
 
2. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
2.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
2.1.1 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 

2002. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 23 de juny del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El Compte General del Pressupost, corresponent a l'exercici de 2002, ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, en 
la reunió de 14 de maig de 2003 i exposat al públic, juntament amb els seus justificants 
i l'informe de l'esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província, número 123, de 23 de maig de 2003, i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament de Manresa, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit 
dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual, l'Alcalde que subscriu, proposa al 
Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2002, rendit per 
l'alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l'expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'article 193 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació. 
 
Segon. L'aprovació del Compte General a que fa referència l'acord anterior s'entén 
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d'allò 
que disposa l'article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 7 
GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
2.1.2 MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 27 

DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT D’EXCLOURE EL SENYOR JOAN 
CANONGIA I GERONA DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 30 de juliol del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
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"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre d’altres, l’acord sobre el règim de dedicacions i retribucions dels 
membres corporatius d’aquest Ajuntament. 
 
Atesa la petició efectuada per un Regidor, en el sentit de disminuir la seva dedicació a 
les tasques municipals en un 50 % de la jornada laboral. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de 
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que 
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats dels quals formen part, inclosos els 
organismes autònoms. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’apartat primer de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal 
de 27 de juny de 2003, en el sentit d’excloure al senyor Joan Canongia i Gerona del 
règim de dedicació exclusiva dels membres corporatius. 
 
Segon.- Modificar l’apartat tercer del mateix acord en el sentit d’incloure al senyor 
Canongia, i que quedarà redactat en la forma següent: 
 
Sr. Jordi Valls i Riera .......................... 3.833,62 € bruts mensuals (95 % de dedicació) 
Sra. Àngels Mas i Pintó ...................... 1.666,92 € bruts mensuals (50 % de dedicació) 
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte .............. 1.666,92 € bruts mensuals (50 % de dedicació) 
Sr. Joan Canongia i Gerona ............... 1.666,92 € bruts mensuals (50 % de dedicació) 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet ............. 2.409,45 € bruts mensuals (80 % de dedicació) 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne ............. 2.409,45 € bruts mensuals (80 % de dedicació) 
Sra. Montserrat Selga i Brunet ........... 2.409,45 € bruts mensuals (80 % de dedicació) 
   
Tercer.- Establir que aquesta modificació tindrà efectes amb data 1 de setembre de 
2003.  
 
Quart.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats, fent-lis constar que han estat designats per a desenvolupar el 
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, 
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  explica que el regidor senyor Canongia ha demanat que es 
disminueixi la seva dedicació a les tasques municipals en un 50 per 100 de la jornada i 
demana als presents que votin afirmativament la modificació de l'acord adoptat pel ple 
de la corporació del 27 de juny 2003 en el sentit d'excloure el senyor Canongia del 
règim de dedicació exclusiva.  
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Comenta que l'adequació de la jornada del regidor de Seguretat Ciutadana, d'acord 
amb el percentatge que ell mateix ha sol.licitat comportarà la corresponent reducció 
proporcional de les seves retribucions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
2.1.3 MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 27 

DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT DE NOMENAR ELS SENYORS JOSEP 
LLUÍS GOZALBO FUERTES I ALAIN JORDÀ PEMPELONNE COM A 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT  DE LA  FUNDACIÓ FOMENT DEL BÀSQUET DE MANRESA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, del 5 d'agost del 2003, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit 
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans 
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d’integrar-se 
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres òrgans. 
 
Atès que en data 19 de març de 2002 es va subscriure un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Manresa, Fundació Foment del Bàsquet de Manresa i Bàsquet 
Manresa, SAD, per a la promoció del bàsquet, prèviament aprovat pel ple de la 
Corporació municipal en sessió celebrada el dia 18 de març de 2002, i amb una 
vigència de 10 anys. 
 
Atès el que disposa la clàusula vuitena del Conveni que estableix que s’haurà de 
constituir una comissió de seguiment, integrada per 2 representants de l’Ajuntament, 1 
representant de Foment del Bàsquet Fundació Privada i 1 representant de Bàsquet 
Manresa, SAD, que vetllarà pel correcte compliment i aplicació del present conveni, 
així com de la seva difusió. 
 
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril; articles 48, 
49, 50, 60, 61, 62 I concordants  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; article 22 i 
següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del Reglament Orgànic 
Municipal, i 23, 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de novembre i concordants. 
 
Atès el que disposen els articles 38 c) del  RD 2568/86, de 28 de novembre i demés 
concordants. 
 
Joan Canongia i Gerona, actuant en funcions d’alcalde accidental d’acord amb la 
delegació conferida per resolució de l’alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- MODIFICAR el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució dels 
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el 
règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants 
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municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, 
mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d’incloure els representants següents: 
 

FUNDACIÓ FOMENT DEL BASQUET DE MANRESA 
Representants de l’Ajuntament de Manresa a la Comissió de Seguiment: 
 
Sr. Josep-Lluís Gozalbo i Fuertes  
Sr. Alain Jordà i Pempelonne  

 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors afectats, als efectes de la seva 
acceptació. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula novament i explica que l'Ajuntament de 
Manresa va subscriure un conveni de col.laboració amb la Fundació Foment del 
Bàsquet de Manresa i Bàsquet Manresa, SAD, una de les clàusules del qual preveu la 
composició d'una comissió de seguiment, que estarà integrada per dos representants 
de l'Ajuntament de Manresa.  
Diu que amb aquest dictamen es proposa que s'incloguin el senyor Gozalbo i el senyor 
Jordà, com a representants municipals en la fundació esmentada. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
2.1.4 MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 27 

DE JUNY DE 2003 EN RELACIÓ AMB EL RÈGIM D’ASSISTÈNCIES I 
INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre d’altres, l’acord sobre el règim de dedicacions i retribucions dels 
membres corporatius d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de 
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que 
estableixi  el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats dels quals formen part, inclosos els 
organismes autònoms. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels 
següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Afegir el següent punt a l’acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal de 
27 de juny de 2003, que anirà després del segon, i que quedarà redactat en la forma 
següent: 
 

“En els mesos de juny i desembre, les retribucions a què fan referència els punts 
primer i segon anteriors s’acreditaran en quantia doble a cada perceptor”. 

 
Segon.- Modificar l’apartat cinquè del mateix acord, en el sentit de modificar el règim 
d’indemnitzacions dels regidors, i que quedarà redactat en la forma següent: 
 

“Establir, amb efectes del dia 14 de juny de 2003, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació no inclosos en els apartats 
segon i tercer, el règim d’assistències i indemnitzacions  mensuals següents: 
 
Per assistència a cadascuna de les sessions del Ple de la Corporació Municipal i de 
les comissions informatives i de control determinades com a ordinàries en els punts 
5 i 8 de l’acord del Ple de la Corporació de 27 de juny del 2003: 
 
President del 1r grup municipal de l’oposició: ................................. 442,73 euros  
President del 2n grup municipal de l’oposició: ................................ 379,49 euros  
Portaveu i portaveu adjunt  del 1r grup municipal de l’oposició: ..... 189,75 euros  
Portaveu del 2n grup municipal de l’oposició: ................................. 253,00 euros  
Secretari del 1r grup municipal de l’oposició: ................................. 189,75 euros  
Regidors dels 1r i 2n grup municipal de l’oposició: ......................... 126,50 euros "

 
Tercer.- Anul.lar l’apartat sisè del mateix acord. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats, fent-los constar que han estat designats per a desenvolupar el 
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, 
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  assegura que no té la intenció de portar a cada sessió 
plenària modificacions dels acords adoptats el 27 de juny en relació amb les 
dedicacions i retribucions dels regidors d'aquesta corporació, però que en aquesta 
ocasió la Delegació del Govern a Catalunya va enviar a l'Ajuntament un requeriment a 
fi que adeqüés els acords esmentats al que preveu l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 14/2000, de 29 
de desembre. 
Explica que aquesta Llei introdueix alguna variació respecte a les indemnitzacions i 
dietes que tenen dret a percebre els membres de la corporació que no formen part de 
l'equip de govern, per assistir a les sessions del Ple i d'altres òrgans col.legiats, com 
ara, les comissions informatives. Diu, concretament, que aquesta norma preveu que 
les indemnitzacions i dietes no es poden considerar, en cap cas, com a retribucions 
fixes, que és el que es desprenia de l'acord que va adoptar l'Ajuntament de Manresa. 
Comenta que, per això, l'Ajuntament ha adequat l'acord al sentit i a l'esperit que 
considerava lògic, i respecte el qual la Delegació del Govern ha manifestat que era 
així, i l'ha adaptat semànticament i conceptualment al que estableix la llei esmentada. 
Diu que, en aquest sentit, l'Ajuntament estableix les indemnitzacions que percebran els 
membres corporatius en concepte d'assistència a les sessions del Ple i de les 
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comissions informatives, i defineix els imports corresponents, que, globalment, són 
idèntics als anteriors, però sense tenir en compte la percepció doble per als mesos de 
juny i desembre, que no preveu la llei esmentada. 
Insisteix que es proposa adequar l'esperit tant del concepte com de la retribució al que 
preveu l'article 75 de la Llei 7/85. 
Per acabar la seva intervenció, demana el vot afirmatiu dels membres presents al 
dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
2.1.5 i 2.1.6 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
2.1.5 CONVALIDACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA CREACIÓ DEL 
CENTRE D’EDUCACIÓ PREESCOLAR DE TITULARITAT MUNICIPAL LA 
LLUNA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Direcció General de Centres Docents del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya va dictar, en data 3 de juliol de 2001, l’Ordre per la qual 
s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la 
consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en centres de 
titularitat municipal. 
 
Atès que, en data 27 de setembre de 2001, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar a la 
Direcció General de Centres Docents una subvenció per a la creació i la consolidació 
de places escolars de primer cicle d’educació infantil en els centres de titularitat 
municipal CEIP Serra i Húnter i CEIP Renaixença. 
 
Atès que, en data 29 d’octubre del 2002, es va rebre notificació de la resolució del 
Director General de Centres Docents de per la qual s’atorgava definitivament a 
l’Ajuntament de Manresa una subvenció pel concepte de creació de 41 places escolars 
de primer cicle d’educació infantil al CEIP Serra i Húnter, per un import de 54.113,08 
EUR, la qual es va acceptar per decret d’Alcalde de 12 de desembre de 2002 i es va 
aplicar com a ingrés al pressupost de l’exercici 2002, per finançar la partida 
431.0.740.01.  
 
Atès que posteriorment, en data 21 de juliol de 2003, i tal com estava previst per a 
poder tramitar el pagament de la subvenció, es va signar el conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Manresa, per a la creació del centre d’educació preescolar de titularitat municipal La 
Lluna (CEIP Serra i Húnter). 
 
Atès que és necessari sotmetre al Ple de la Corporació la convalidació de l’esmentat 
conveni. 
 
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  
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Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Convalidar el conveni de cooperació entre el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per a la creació del centre 
d’educació preescolar de titularitat municipal La Lluna (CEIP Serra i Húnter). 
 
Segon.- Facultar l’alcalde a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article 
21.1.b de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 
51.1.a de la llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya." 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Es crea un centre d'educació preescolar al municipi de Manresa, del qual n'és titular l'Ajuntament 
de Manresa. Aquest centre té una capacitat màxima de 3 unitats que suposen, amb una distribució 
equilibrada per trams d'edat, 41 llocs escolars. Quant per necessitats d'escolarització es justifiqui una 
distribució d'unitats diferent caldrà respectar, igualment, el nombre màxim d'alumnes per unitat i trams 
d'edat establert a l'article 13.1 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny i la superfície per alumne que 
preveu l'article 11 del Reial decret 104/1991 esmentat. 
 
La denominació específica del centre i el seu codi al Registre de Centres Docents són la Lluna, amb 
número de codi 08061750. 
 
Segona. 
 
 1. El Departament d'Ensenyament pot subvencionar el titular del centre públic que es crea, per 

l'activitat que s'hi desenvolupa, tenint en compte la seva matrícula. 
 
 2. Aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d'ajuts, subvencions o qualsevol tipus de 

finançament amb la mateixa finalitat procedents d'altres departaments o organismes autònoms 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Tercera. Si el centre és subvencionat pel Departament d'Ensenyament, segons el que preveu la clàusula 
segona anterior, restarà sotmès al control financer de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya i el seu titular s'obliga a justificar l'aplicació dels fons rebuts davant del Departament 
d'Ensenyament, mitjançant aportació de certificació acreditativa de la correcta destinació de la quantitat 
percebuda. Aquesta certificació es lliurarà al Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a 
comptar des de la data de recepció de la subvenció. 
 
Quarta. L'admissió d'alumnes al centre, s'ajustarà al que en cada moment estigui establert per l'adquis ició 
d'alumnes d'aquest tram d'edat. 
 
Cinquena. El personal docent i tècnic del centre disposarà de les titulacions acadèmiques requerides en la 
normativa vigent per als centres d'educació infantil. 
 
Sisena. La contractació i l'assignació de funcions específiques al personal contractat és competència del 
titular públic promotor del centre. 
 
Setena. El centre creat per aquest conveni s'inscriu en el Registre de centres docents del Departament 
d'Ensenyament, el qual li atorga el número de codi assenyalat a la clàusula primera anterior. 
 
Vuitena. Els efectes acadèmics i administratius d'aquest conveni es consideraran des de la data d'aquest 
conveni. 
 
Novena. El centre que es crea desenvolupa la seva activitat en el marc del que estableix la normativa pels 
centres d'educació preescolar. 
 
Desena. Si és el cas, la corporació titular farà constar en la informació i publicitat referida al centre que 
aquest és sostingut amb l'ajut del Departament d'Ensenyament. De la mateixa manera, s'instal.larà una 
placa a l'entrada de l'edifici, d'acord amb el model fixat pel Departament d'Ensenyament, amb el text 
"Centre subvencionat pel Departament d'Ensenyament" amb el senyal de la Generalitat de Catalunya. 
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Onzena. La vigència d'aquest conveni és de caràcter indefinit. 
 
Dotzena. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, la resolució i els efectes 
d'aquest conveni seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la 
via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tretzena. Seran causes de resolució d'aquest conveni de col.laboració les següents:  
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts. 
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de 

circumstàncies imprevistes. 
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.  
 
2.1.6 CONVALIDACIÓ EL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA CREACIÓ DEL 
CENTRE D’EDUCACIÓ PREESCOLAR DE TITULARITAT MUNICIPAL 
L’ESTEL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Direcció General de Centres Docents del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya va dictar, en data 3 de juliol de 2001, l’Ordre per la qual 
s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la 
consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en centres de 
titularitat municipal. 
 
Atès que, en data 27 de setembre de 2001, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar a la 
Direcció General de Centres Docents una subvenció per a la creació i la consolidació 
de places escolars de primer cicle d’educació infantil en els centres de titularitat 
municipal CEIP Serra i Húnter i CEIP Renaixença. 
 
Atès que, en data 15 de novembre del 2002, es va rebre notificació de la resolució del 
Director General de Centres Docents de per la qual s’atorgava definitivament a 
l’Ajuntament de Manresa una subvenció pel concepte de creació de 74 places escolars 
de primer cicle d’educació infantil al CEIP Renaixença, per un import de 88.346,61 
EUR, la qual es va acceptar per decret d’Alcalde de 12 de desembre de 2002 i es va 
aplicar com a ingrés al pressupost de l’exercici 2002, per finançar la partida 
431.0.740.01. 
 
Atès que posteriorment, en data 21 de juliol de 2003, i tal com estava previst per a 
poder tramitar el pagament de la subvenció, es va signar el conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Manresa, per a la creació del centre d’educació preescolar de titularitat municipal 
L’Estel (CEIP Renaixença). 
 
Atès que és necessari sotmetre al Ple de la Corporació la convalidació de l’esmentat 
conveni. 
 
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels acords següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Convalidar el conveni de cooperació entre el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per a la creació del centre 
d’educació preescolar de titularitat municipal L’Estel (CEIP Renaixença). 
 
Segon.- Facultar l’alcalde a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article 
21.1.b de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 
51.1.a de la llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya." 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Es crea un centre d'educació preescolar al municipi de Manresa, del quan n'és titular 
l'Ajuntament de Manresa. Aquest centre té una capacitat màxima de 5 unitats que suposen, amb una 
distribució equilibrada per trams d'edat, 74 llocs escolars. Quant per necessitats d'escolarització es 
justifiqui una distribució d'unitats diferent caldrà respectar, igualment, el nombre màxim d'alumnes per 
unitat i trams d'edat establert a l'article 13.1 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny i la superfície per 
alumne que preveu l'article 11 del Reial decret 1004/1991 esmentat. 
 
La denominació específica del centre i el seu codi al Registre de Centres Docents són l'Estel, amb número 
de codi 08061749. 
 
Segona. 
 
 1. El Departament d'Ensenyament pot subvencionar el titular del centre públic que es crea, per 

l'activitat que s'hi desenvolupa, tenint en compte la seva matrícula. 
 
 2. Aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d'ajuts, subvencions o qualsevol tipus de 

finançament amb la mateixa finalitat procedents d'altres departaments o organismes autònoms 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Tercera. Si el centre és subvencionat pel Departament d'Ensenyament, segons el que preveu la clàusula 
segona anterior, restarà sotmès al control financer de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya i el seu Titular s'obliga a justificar l'aplicació dels fons rebuts davant del Departament 
d'Ensenyament, mitjançant aportació de certificació acreditativa de la correcta destinació de la quantitat 
percebuda. Aquesta certificació es lliurarà al Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a 
comptar des de la data de recepció de la subvenció. 
 
Quarta. l'Admissió d'alumnes al centre s'ajustarà al que en cada moment estigui establert per l'adquisició 
d'alumnes d'aquest tram d'edat. 
 
Cinquena. El personal docent i tècnic del centre disposarà de les titulacions acadèmiques requerides en la 
normativa vigent per als centres d'educació infantil. 
 
Sisena. La contractació i l'assignació de funcions específiques al personal contractat és competència del 
titular públic promotor del centre. 
 
Setena. El centre creat per aquest conveni s'inscriu en el Registre de centres docents del Departament 
d'Ensenyament, el qual li atorga el número de codi assenyalat a la clàusula primera anterior. 
 
Vuitena. Els efectes acadèmics i administratius d'aquest conveni es consideraran des de la data d'aquest 
conveni. 
 
Novena. El centre que es crea desenvolupa la seva activitat en el marc del que estableix la normativa per 
als centres d'educació preescolar. 
 
Desena. Si és el cas, la corporació titular farà constar en la informació i publicitat referida al centre que 
aquest és sostingut amb l'ajut del Departament d'Ensenyament. De la mateixa manera, s'instal.larà una 
placa a l'entrada de l'edifici, d'acord amb el model fixat pel Departament d'Ensenyament, amb el text 
"Centre subvencionat pel Departament d'Ensenyament" amb el senyal de la Generalitat de Catalunya. 
 
Onzena. La vigència d'aquest conveni és de caràcter indefinit. 
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Dotzena. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, la resolució i els efectes 
d'aquest conveni seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la 
via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tretzena. Seran causes de resolució d'aquest conveni de col.laboració les següents: 
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts. 
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de 

circumstàncies imprevistes. 
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.  
 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a 
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.    
 
2.1.7 CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SENYOR SIMEÓ SELGA 

I UBACH. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"A iniciativa de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut de Manresa, de la Delegació 
Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i de la Filial del Bages 
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, sol·licitant iniciar els 
tràmits pertinents per tal de fer possible l’atorgament de la medalla de la ciutat, al Sr. 
Simeó Selga i Ubach, per la seva modèlica dedicació al món de la medicina i a la 
defensa dels valors cívics i socials. 
 
En data 27 d’octubre de 2000, va ésser dictat un decret incoant expedient administratiu 
per tal d'establir si en el Sr. Simeó Selga i Ubach, hi concorren els mèrits per tal de ser-li 
concedida la Medalla de la Ciutat, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de 
l'expedient. 
 
En data 5 de setembre de 2003, es va dictar resolució en la que es designava al Sr. 
Josep Serrano i Blanquer, Director de Servei dels Serveis a les Persones, com a 
Secretari de l’expedient i es deixava sense efecte el nomenament efectuat per Decret de 
l’Alcalde de data 27-10-2000, de la Cap de Servei dels Serveis d’Acció  Ciutadana, Sra. 
Montserrat Simon i Circuns, com a Secretari de l’expedient. 
 
L'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que 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 la Medalla de 
la Ciutat. 
 
El que preveuen els articles 9 a 12 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula la 
concessió de la Medalla de la Ciutat. 
 
L'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la Medalla de la 
Ciutat haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerint-se el vot favorable o 
afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal dels membres de la Corporació. 
 
L'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
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L'informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control dels Serveis a les Persones, 
en relació a l'atorgament de la Medalla de la Ciutat, al Sr. SIMEÓ SELGA I UBACH. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- CONCEDIR al Sr. Simeó Selga i Ubach la Medalla de la Ciutat, per la seva 
modèlica dedicació al món de la medicina pediàtrica així com la defensa dels valors 
cívics, socials i nacionals des d’una perspectiva profundament humanista. 
 
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa.” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que la Medalla de la Ciutat es concedeix molt de 
tant en tant i que s'intenta que compti amb el 100 per 100 del suport del govern i de la 
representació política de la ciutat. 
Ho diu perquè l'expedient que avui es presenta al Ple, referent al senyor Simeó Selga i 
Ubach es va iniciar ja fa molts anys i es va tirar endavant finalment l'any 2000, a 
petició del Col.legi Oficial de Metges i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la 
ciutat. 
Continua dient que al darrere hi ha hagut sempre la negativa de l'homenatjat a rebre 
qualsevol tipus de medalla. 
Tenint en compte aquests antecedents, considera que el que avui s'aprova mereix 
especialment discreció, ja que, malgrat que aquest tema ja estigui ben encarrilat, 
potser és millor trobar una data, d'acord amb el senyor Selga, per fer un acte públic de 
reconeixement, que fer-lo avui al Ple. 
Comenta que, a petició del Col.legi de Metges, a l'Ajuntament de Manresa l'ha acabat 
d'impulsar el fet que el proper mes de febrer el senyor Selga complirà noranta anys. 
Explica que el senyor Selga va emprendre la seva trajectòria de jove a la nostra ciutat i 
que després de la guerra va començar a exercir la pediatria, com a especialitat, en un 
consultori privat i també a l'Hospital de Sant Joan de Déu.  
Diu que l'activitat del senyor Selga ha suposat molt més que una dedicació 
professional, que es desenvolupa durant una jornada de vuit hores i que al costat de la 
seva trajectòria hi han hagut diverses entitats que posteriorment, a més a més, han 
tingut un encaix polític. Per tant, no ha estat només un treball social, sinó un treball per 
al país. 
Afirma que tot això possibilita que el senyor Simeó Selga i Ubach, popularment 
conegut com a doctor Selga, sigui mereixedor de la Medalla de la Ciutat, pel conjunt 
de fites acadèmiques, culturals, socials i polítiques que ha assolit i que es troben a 
l'expedient. 
Consegüentment, creu que queda justificat que es proposi al Ple l'adopció d'aquest 
acord, respecte al qual li consta que és possible que es produeixi la unanimitat dels 
presents. 
Considera que, en lloc de fer-ne una gran notícia, cosa respecte a la qual és conscient 
que és inevitable, fins a cert punt, cal treballar perquè es pugui transformar aquest 
acord en un acte públic i, si és possible, ben seguit per la ciutat. 
Demana, finalment, que els membres presents votin afirmativament el dictamen. 
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El senyor Vives i Portell diu que parlarà del doctor Selga amb la discreció que ha 
demanat el senyor Fontdevila, però des d'una perspectiva que els toca molt de prop, 
que és, a banda de la seva vessant de metge i pel servei que ha fet a la ciutat, en 
aquest àmbit durant molt anys, la defensa que ha fet dels valors cívics i del país, i la 
seva vinculació o el seu compromís amb la política. 
Manifesta que per al GMCiU és molt important aquest acord i s'alegra que el doctor 
Selga hagi cedit finalment a acceptar que se li concedeixi la Medalla de la Ciutat, 
després de l'empenta que han fet molta gent i molts col.lectius diversos. 
Afegeix que també és un motiu de satisfacció pensar que ens trobem davant d'una 
persona que encara és activa, ja que de vegades s'homenatja les persones quan 
sembla que ja estiguin de volta de tot o al final de tot. 
En aquest sentit, comenta, tal com ha dit el senyor Fontdevila, que el senyor Selga 
complirà noranta anys el mes que ve i encara se'l veu voltar per la ciutat i interessat 
per les qüestions del dia a dia. Diu, al respecte, que és un exemple magnífic a seguir, 
no només des del punt de vista de la llarga vida, sinó també de la preocupació 
constant tant per les qüestions privades com per les públiques. 
Manifesta que, per tot això, avui és un dia especial per al GMCiU i que, ja que ha 
costat tant arribar a aquest moment, intentarà mantenir la màxima discreció fins al dia 
en què se celebri l'homenatge col·lectiu que mereix el senyor Selga. 
 
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. 
 
2.1.8 PROPOSICIÓ (ART. 82.3 DEL ROF): PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA 

INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA: ESTABLIR COM A 
FESTES LOCALS DE MANRESA PER A L’ANY 2004 ELS DIES 21 DE 
FEBRER I 30 D’AGOST. 

 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest assumpte a 
l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, la qual 
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 10 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'escrit de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació del Departament 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, de data 25 de 
juliol, en el qual es sol.licita que es notifiqui a la Conselleria de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme les dues festes locals de Manresa. 
 
Atès que l'article 31.2 de l'Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s'estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels 
municipis respectius. L'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament 
tal com estableix l'article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol. 
 
Atès que tradicionalment les dues festes de caràcter local es realitzen amb motiu de la 
Festa de la Llum i la Festa Major. 
 
És per això que l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents acords: 
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1. Establir com a festes locals de Manresa per a l'any 2004 el dia 21 de febrer, festa 
de la Misteriosa Llum i 30 d'agost, Festa Major. 

 
2. Donar trasllat a la Conselleria de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la 

Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació." 
 
L'alcalde explica que aquest any el 21de febrer s'escau en dissabte i el 30 d'agost, en 
dilluns, i que amb aquest dictamen s'aprova l'establiment de la Festa de la Misteriosa 
Llum i de la Festa Major per a aquestes dues dates, que són les dues festes locals que 
l'Ajuntament té la potestat d'assenyalar. 
 
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. 
 
2.1.9 PROPOSICIÓ (ART. 82.3 DEL ROF): PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA 

INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA: ADQUISICIÓ DEL 
COMPROMÍS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA D’IMPULSAR 
AMB LA MAJOR CELERITAT POSSIBLE LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LES 
DETERMINACIONS DEL PLA PARCIAL “TOSSAL DELS CIGALONS 2”. 

 
Tal com consta al començament de l'acta, aquest assumpte ha quedat retirat de la 
sessió. 
 
En aquest moment, l’alcalde altera l'ordre correlatiu dels  assumptes inclosos en l'ordre del 
dia, en el sentit de tractar seguidament la proposició número 6.3, en atenció a les 
persones que són presents al Saló de Sessions, que hi estan interessades. 
 
6.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA-

VERDS-ESQUERRA ALTERNATIVA EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ 
DE LA LLEI D’ESTRANGERIA.  

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 10 de setembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que el Govern de l'Estat espanyol ha anunciat la seva intenció de modificar la 
vigent llei d'estrangeria (Llei 8/2000 de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 
seva integració) mitjançant una llei orgànica que inclou la possibilitat de limitar l'accés 
a l'empadronament i l'obligació per part dels municipis de facilitar al Ministeri de 
l'Interior les dades d'empadronament de les persones estrangeres. 
 
Atès que el Padró municipal d'habitants ha estat sempre una eina de caire estadístic i 
ús administratiu, que permet als ajuntaments obtenir la informació de base elaborar 
plans destinats al benestar i a la integració dels seus habitants. 
 
Atès que la inscripció en el Padró municipal és la porta d'entrada que permet l'ús dels 
serveis socials, sanitaris i educatius de la ciutat. 
 
Atès que la cessió de dades d'un determinat conjunt de persones pot vulnerar 
greument el dret a la intimitat garantit per la Constitució a l'article 18. 
 
Atès que la Constitució espanyola en el seu article 140 garanteix l'autonomia dels 
municipis en el govern i l'administració municipal. 
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents acords: 



 22

 
1. Demanar al Govern de l'Estat espanyol que retiri la seva proposició de Llei 

Orgànica de modificació de la Llei d'Estrangeria i de la Llei reguladora de bases de 
règim local, en relació amb el Padró Municipal, per considerar que vulneren drets 
fonamentals dels ciutadans/es estrangers /es. 

 
2. Denunciar qualsevol discriminació de fet per raó d'origen en matèria d'igualtat de 

drets i, especialment, l'accés al Padró municipal i els drets fins ara garantits a partir 
de la inscripció al Padró, com ara la sanitat, l'educació i els serveis socials de les 
persones nouvingudes. 

 
3. En l'exercici de la seva autonomia, l'Ajuntament de Manresa rebutjarà qualsevol 

petició de cessió de les dades amb finalitats policials per part del Ministeri d'Interior 
de l'Estat espanyol. 

 
4. Demanar al Govern de l'Estat espanyol el traspàs vers la Generalitat de Catalunya 

de les competències i recursos en totes les polítiques relacionades amb les 
migracions. 

 
5. Notificar aquest acord de Ple al President del Govern espanyol, al President del 

Parlament Espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament 
espanyol i comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya." 

 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena que han presentat el GMS, 
GMCiU, GMERC i GMICV-EA a la proposició, que, transcrita, diu el següent:  
 
"Atès que la modificació de la Llei d’Estrangeria és en tràmit parlamentari i encara és 
possible la seva modificació i millora en diferents aspectes. 
 
Els grups municipals del PSC, CiU, ERC i ICV-EA proposen la substitució de l’acord 
tercer de la proposta, pels següent acord: 
  
Tercer. En l’exercici de la seva autonomia, l’Ajuntament de Manresa atendrà aquelles 

peticions de cessió de dades per part del Ministeri de l’Interior i de la 
Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat, quan siguin degudament 
motivades, sense cap mena de distinció entre els drets que tenen els 
ciutadans i ciutadanes de l’estat espanyol i aquells/es de nacionalitat 
estrangera, respectant el dret a la intimitat que garanteix la llei de protecció de 
dades. En cas contrari, l’Ajuntament de Manresa rebutjarà la petició de cessió 
de dades. 

 
Els acords primer, segon, quart i cinquè de la proposta inicial d’ICV-EA quedarien amb 
el mateix redactat." 
 
A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada per la senyora Eva Maria 
Giner, en representació de l'entitat Bages per a tothom i de l'Associació d'equatorians 
"Mitad del Mundo", en la que demana autorització perquè la senyora Grace Coello 
Chevez pugui intervenir en aquesta sessió plenària, i d'acord amb el que disposa 
l'article 20 del Reglament de participació ciutadana, l'acalde li dóna la paraula. 
 
La senyora Grace Coello Chevez (amb permís de residència número X3900768) 
comença la seva intervenció llegint un document que diu el següent:  
"En nom de l'Associació d'Equatorians "Mitad del Mundo" de Manresa i de l'entitat 
Bages per a Tothom, ens adrecem a aquest Ple per denunciar la intenció del govern 
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de l'Estat de modificar l'actual Llei d'estrangeria, que pretén elevar a nivell de llei els 
articles de l'actual Reglament de desenvolupament de la pròpia llei, que van ser 
anul·lats pel Tribunal Suprem. Aquests articles imposaven majors restriccions al dret 
de les persones immigrades que les ja previstes. 
Volem manifestar, en primer lloc, el fracàs demostrable en la política del govern de 
l'Estat en matèria d'immigració pel fet d'efectuar modificacions constants i lògiques, 
que demostren una intenció clara a un fi purament electoralista, més que una intenció 
de cercar fórmules d'acostament que, per un costat, afavoreixin la integració de les 
persones nouvingudes i, per l'altre, estimulin la cohesió social 
Es proposen reformes respecte al reagrupament familiar. Nosaltres entenem que 
aquestes modificacions van en contra del dret natural de viure en la família i 
comporten un desequilibri emocional important per al ple desenvolupament de les 
persones afectades en la societat, i dificulta el seu arrelament. 
També es proposa una reforma per a la Llei reguladora de les bases de règim local; es 
vol implantar un procediment en matèria d'empadronaments que, al nostre entendre, 
crearà diferències en el moment en què una persona s'hagi d'empadronar, degut al fet 
que se seguiran tràmits diferents segons el país de procedència. Alhora, la Policia 
Nacional tindrà dret a consultar, en qualsevol moment, les dades dels Padrons 
municipals amb l'excusa de fer-ho amb finalitats estadístiques. 
Per tant, creiem que aquesta mesura és discriminatòria. Per una banda, viola el 
principal dret constitucional de la no discriminació per raó de procedència, sexe, raça o 
creença; per l'altra, no manté la confidencialitat que asseguraven fins ara tots els 
ajuntaments en matèria de Padró. 
Per tots aquests aspectes i per d'altres que consten en la reforma, demanem la seva 
retirada, per considerar-la abusiva, racista, inhumana i, sobretot, intolerant, pel fet que 
juga amb la vida de milers de persones que només volen sobreviure amb l'esperança 
d'un futur millor. 
Per tot això demanem que aquest Ajuntament exigeixi la retirada d'aquest projecte de 
reforma davant del Govern espanyol i demani un marc on sigui reconeguda la igualtat 
de drets, que facilitin el diàleg i la convivència." 
 
Acaba la seva intervenció fent la reflexió en llengua castellana: "Sé que en vuestra 
historia existen páginas dolorosas llamadas Franquismo. Creo que se pretende ir mas 
allá, ya que sólo falta que se promulgue una ley que nos obligue a llevar una estrella 
en el pecho para así distinguirnos del resto de la sociedad.  
Nuestras sociedades ya pasaron por regímenes racistas, el objetivo es acaso causar 
el caos en una sociedad que está aprendiendo a convivir con multietnias. 
Señores, estas no son palabras duras; lo duro serán los hechos que se avecinan." 
 
El secretari informa que si hi haguessin al.lusions o vulgués intervenir la mateixa 
persona que ho ha fet, en representació de l'entitat Bages per a Tothom i de 
l'Associació d'Equatorians "Mitad del Mundo", té dret a fer-ho fins a un màxim de cinc 
minuts, si considera que hi ha hagut alguna al.legació o matisació a fer, amb 
posterioritat al debat de la proposició, i si ho autoritza la presidència. 
 
L'alcalde comenta que no hi ha cap inconvenient en que intervingui la representant 
que ha parlat anteriorment, si ho considera oportú, després del debat i abans de la 
votació de la proposició. 
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El senyor Rubio i Cano accepta l'esmena proposada i explica que dos dies abans de 
les eleccions municipals el govern de l'Estat va iniciar el procés per reformar 
l'anomenada Llei d'estrangeria, que és la tercera que es fa dins d'aquesta legislatura i 
la quarta des de l'any 1996. 
Lamenta que el fil conductor de les polítiques impulsades pel govern de l'Estat i el 
Partit Popular en aquestes reformes hagi estat sempre el de la perspectiva de la 
contenció policíaca, l'absència de mesures per ordenar racionalment els fluxos i la 
inexistència de polítiques, que són fonamentals per preparar l'acollida de les persones 
que cerquen un futur millor en el nostre país Catalunya i en el conjunt de l'Estat 
espanyol. 
Afirma que aquesta situació provoca que la nostra societat tendeixi a interpretar el 
fenomen de les migracions amb preocupació, que predominin les visions articulades 
entorn a conceptes i connotacions negatives, com són ara "allau migratori", "onada 
migratòria" o "pressió migratòria". 
Diu que ens trobem davant la reforma, de la reforma, de la reforma de la Llei 
d'estrangeria, que el govern planteja de manera restrictiva i policíaca. 
Explica que l'objectiu d'aquesta vegada és restringir encara més l'entrada de persones 
en el nostre país per vies legals i dificultar la regularització de les que ja són a 
Catalunya o en el conjunt de l'Estat. 
Afegeix que amb aquesta "re, re, reforma" es pretén modificar els articles vigents, amb 
l'objectiu de dificultar el reagrupament familiar, tant de la Llei d'estrangeria, com de la 
Llei reguladora de les bases de règim local, amb la finalitat de complicar els 
mecanismes d'empadronament dels immigrants, amb la qual cosa es tendeix a crear, a 
la pràctica, dues vies diferents d'empadronament: una per als ciutadans de l'Estat i de 
la Unió Europea, i una altra per a les persones de països tercers. 
Diu que aquest és el nucli de la proposició que ha presentat el GMICV-EA, ja que és 
un aspecte d'especial rellevància dins del marc de les polítiques municipals d'acollida. 
Exposa que, fins ara, l'empadronament dels immigrants es pot realitzar àgilment, ja 
que només cal presentar el document d'identificació personal corresponent i 
l'acreditació del domicili en el municipi. 
Explica que si la reforma de la Llei entra en vigor tal com la va presentar inicialment el 
govern de l'Estat no reconeixerà el document d'identitat propi de l'Estat d'origen per 
realitzar l'empadronament, i les Administracions locals estaran obligades a facilitar les 
dades del Padró d'Habitants a la Direcció General de Policia, cosa que vulnerarà 
l'autonomia local i la confidencialitat de les dades personals. Afegeix que els 
immigrants estaran obligats a renovar anualment la seva inscripció en el Padró 
d'Habitants. 
Preveu, com a conseqüències d'aquesta situació, que molts estrangers no es podran 
empadronar, però que aquest fet no impedirà que resideixin en el municipi on han 
trobat treball o mitjans de vida, i, per tant, no podran accedir a tots els serveis bàsics 
que estan connectats fins ara amb la inscripció en el Padró, com són la sanitat, 
l'educació i els serveis socials. 
Diu que, fins ara, els municipis catalans tenien persones sense papers, i que si 
s'aprova la reforma, a partir d'ara, podran tenir persones clandestines. 
Comenta que potser algú ho considerarà com a un gran pas, però el seu grup creu que 
és un pas en la direcció equivocada. 
Creu que el fonamental d'aquesta qüestió és que cal abordar el tema de la immigració 
des de la perspectiva de l'acolliment i del treball, com s'ha fet fins ara a l'Ajuntament, 
de forma compartida per tots els grups municipals, tant del govern com de l'oposició  
(cosa de la qual vol deixar-ne constància), a través del Pla Ciutadania i el d'Acolliment. 
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Afirma que si les Administracions no entomen el repte que implica la nova ciutadania 
no reeixiran en l'objectiu de tenir una ciutadania integrada i acollida en la nostra 
societat. 
Creu que és necessari que les polítiques de totes les Administracions estiguin 
encaminades a afavorir la integració des d'un marc de cohesió social i que cal difondre 
els valors de la diversitat i de la convivència. Per això, voldria que tots els grups 
municipals donessin suport a la proposició que ha presentat en seu grup.  
Insisteix en la importància política que té aquesta qüestió, en l'àmbit nacional català i 
en l'estatal, i manifesta, un cop més, que l'important és que en les polítiques estatals i 
catalanes es tendeixi a la dinàmica de treball compartit i se cerqui el consens, com 
s'està produint en la realitat del territori, visió que és compartida per tots els grups 
municipals. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que el GMERC ha impulsat l'esmena que s'ha 
presentat que, en conjunt, fa que es pugui aprovar la proposició que ha presentat el 
GMICV-EA i recorda als presents que al mes de juliol Esquerra Republicana va 
presentar al Congrés d'Espanya una esmena a la totalitat de la nova reforma de la Llei 
d'estrangeria, perquè la considerava més electoralista que eficient.  
Diu que sabem que ens convé un debat sense demagògies, encaminat a cercar el 
consens i solucions més reals i veritablement integradores de la població immigrant 
que ja existeix a l'Estat, però també i especialment en el nostre país. 
Exposa que, independentment d'alguns elements d'aquest projecte de llei, com la 
manca de seguretat jurídica i social que tindran els estrangers o la limitació que es 
preveu sobre el dret d'asil, respecte al qual també s'han presentat esmenes, voldria fer 
públic que la seva oposició a la Llei és perquè no enfoca bé ni el problema ni les seves 
solucions, per tant, el Partit Popular aconsegueix amb aquesta Llei fomentar la 
immigració il.legal. 
Insisteix en aquest aspecte perquè aquest projecte de Llei s'ha elaborat amb una clara 
intenció electoral i sense haver fet un desenvolupament real i, molt menys, una anàlisi 
prèvia de l'impacte d'altres mesures legislatives aprovades anteriorment, respecte a 
les quals es deia que tenien una finalitat similar. 
Diu que, per tot això, aquesta tercera, quarta o enèsima reforma d'aquesta Llei torna a 
negar el diàleg amb els agents polítics i socials, per poder debatre altres possibles 
enfocaments, i, per tant, evita consensuar mesures més eficaces que totes les que 
s'han adoptat fins a aquest moment. 
Comenta que, com fan aquells bombers que, de fet, són piròmans, aquesta reforma de 
la Llei elaborada pel Partit Popular segueix sense pretendre solucionar la situació de la 
població immigrant no regularitzada, que ja existeix en tot el territori de l'Estat 
espanyol, mentre que, d'altra banda, obstaculitza tant i amb tants esforços l'entrada 
legal de nous immigrants, que en realitat afavoreix la il.legalitat. 
Diu que avui el Ple s'ha cenyit especialment al cas del Padró d'Habitants i a la 
importància i al paper que poden adoptar els municipis en aquestes circumstàncies, 
però el GMERC insisteix sempre en la necessitat que Catalunya disposi de 
competències pròpies en matèria d'immigració, idea que ha recollit de seguida el 
GMICV-EA en la seva proposició. 
Insisteix, un cop més, en afirmar que això és molt important per al nostre país i diu 
que, malgrat tot, i per no dir que ho deixen tot per al moment en què es traspassin les 
competències sobre aquestes matèries, els ajuntaments han de tenir un paper cada 
vegada més actiu en aquestes propostes sobre la immigració. 
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Diu que a més de parlar del Padró d'Habitants, com s'ha fet avui, per al GMERC és 
especialment important que durant aquest mandat s'impulsi la proposta de Carta 
d'Acollida, perquè l'acollida de la immigració regular i, fins i tot, d'aquella que està en 
tràmit de regularització amb l'empadronament, no pot esdevenir un acte purament 
administratiu o burocràtic, sinó que el lliurament de permís de residència o de treball i 
l'empadronament, que dóna i que ha de donar dret a l'accés a una sèrie de serveis, 
també ha de ser un acte simbòlic ple de significat, que ha d'estar acompanyat 
d'informació i de formació sobre el municipi i la nació que acull els nous ciutadans. 
Manifesta que, malgrat que actualment el govern de Catalunya no tingui competències 
sobre la immigració, el cert és que tampoc hi ha res que impedeixi que els ajuntaments 
comencin a exercir, de forma responsable, aquesta facultat que tenen i, en definitiva, 
treballin amb aquests nous ciutadans en termes de drets i deures per una societat que 
ha de ser més igualitària, diversa i integradora. 
Per acabar la seva intervenció, manifesta que, en coherència amb aquest 
posicionament, el GMERC votarà afirmativament la proposició. 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU ha rebut amb molta satisfacció aquesta 
proposició presentada pel GMICV-EA, perquè creu que respon realment a una 
inquietud que hi ha a la societat.  
Creu que no podem "amagar el cap sota l'ala" i que ara vivim un moment delicat. 
Recorda que la representant de l'entitat Bages per a tothom i de l'Associació 
d'equatorians "Mitad del Mundo" que ha intervingut al començament d'aquest 
assumpte ha dit als membres del Ple que el que vindrà a partir d'ara potser serà molt 
pitjor del que mai s'han imaginat. 
Està d'acord amb aquesta afirmació i creu que no cal esperar al futur perquè ja s'està 
començant a donar aquesta situació complicada. 
Recordant el símil que ha fet el senyor Fontdevila sobre els bombers, amb el qual hi 
està d'acord, diu que no es pot "apagar aquest foc amb gasolina". En el mateix sentit, 
manifesta que segurament només aconseguirem reeixir en obtenir una societat 
plenament integrada i cohesionada en la mesura en què es tracti exactament igual a 
tots els ciutadans, qualsevol que sigui el seu país d'origen, quant als seus drets i 
deures. 
Diu que des de la diferència es poden construir moltes coses, però des de la 
marginació i la desigualtat no es pot construir absolutament res. 
Per això, creu que les reformes que s'han anat fent de la Llei d'estrangeria no han anat 
en la direcció adequada i que el fet que s'hagi hagut de modificar la Llei quatre 
vegades des del 1996 fins ara evidencia la ineficàcia de les mesures i demostra que la 
realitat, una vegada més, ha superat amb escreix al legislador. Comenta que això 
passa habitualment però que amb el tema de la immigració s'ha produït d'una forma 
molt més notable, perquè el nombre de persones que han vingut de fora de país ha 
estat extraordinari i, fins i tot, es podria dir agosaradament que, ni tan sols dissenyant 
la millor de les polítiques que es pot imaginar hauria estat possible acollir totes les 
persones que han arribat i integrar-les de la forma que elles esperen quan arriben. 
Recorda, en aquest sentit, que la senyora Coello parlava de sobreviure, però amb 
dignitat, i diu que això gairebé s'ha fet impossible. 
Opina que aquesta Llei té algun element de preocupació no només per al col·lectiu 
dels estrangers, sinó també per al dels nacionals. En aquest sentit, diu que no s'ha 
parlat de la Llei de protecció de dades ni del dret fonamental referent a la intimitat de 
les persones, el qual està en perill amb aquesta Llei, de la forma en què s'ha plantejat. 
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No pretén dir, amb això, que hagi de passar com fins ara, en el sentit que les dades 
personals d'un ciutadà només es puguin obtenir judicialment, ja que ha de ser possible 
fer-ho per la via administrativa, però també creu que és molt important que aquesta 
cessió es faci de manera motivada, i, fins i tot, excepcional, en opinió del GMCiU. 
Manifesta que vivim en un món en què la nostra identitat, les nostres dades i la nostra 
vida, són gairebé patrimoni comú de les Administracions, de les empreses i quasi dels 
particulars, i que l'única protecció que teníem sembla que ara també es trencarà. 
Creu que la Llei no ha de ser desigualitària en aquest sentit, si és que finalment preveu 
això, per tant, considera que cal assegurar que es doni el mateix tracte a les persones 
que ja viuen aquí que a aquelles que han arribat d'altres països, i que els ajuntaments 
puguin aplicar aquesta excepcionalitat i facin que es motivi explícitament. 
Considera que això és molt important i que la proposició que s'aprovarà conjuntament 
en el Ple d'avui va en aquesta línia. 
Manifesta que l'empadronament és indispensable, cosa que s'ha defensat durant els 
darrers mesos, en què s'ha debatut molt aquest tema, i que és important saber qui 
som, on som, com estem i què necessitem, per poder elaborar un projecte individual  
per a les persones que vénen, i col·lectiu per a la ciutat on vivim. 
Creu que no és adequat posar traves o filtres a l'empadronament i que aquest tràmit 
no ha de ser només un acte administratiu, perquè és important que totes les persones 
que vinguin a Manresa sàpiguen on és aquesta ciutat, i la raó per la qual els 
manresans són d'una determinada manera, i parlen, viuen i, fins i tot, tenen un 
caràcter determinat. 
Diu que les persones que vénen de fora ho han de saber i que aquesta tasca 
correspon a l'Administració i a aquest Ajuntament. 
Tenint en compte l'actitud de l'Ajuntament i els instruments de què vol disposar per fer 
aquesta tasca, espera poder comptar amb al col.laboració de tothom, tant de les 
persones que viuen a Manresa o hi han viscut sempre, com de les que vénen de fora i 
que, en la recerca de la supervivència i d'un món millor, participin, d'alguna manera, en 
aquest projecte col·lectiu, que es va engegar fa molts anys. 
 
El senyor Canongia i Gerona manifesta que se sent plenament identificat amb les 
aportacions que han fet els portaveus dels grups municipals que han intervingut fins 
ara en aquest debat i que a continuació plantejarà una reflexió estrictament política.  
Diu que, quan es planteja aquesta situació de la immigració com un problema, en lloc 
de fer-ho com una oportunitat, s'està situant, d'entrada, aquest nou escenari en un 
costat. 
Planteja la reflexió que si un govern modifica una llei quatre vegades durant el mateix 
mandat és perquè n'obté un rendiment polític, ja que no hi ha cap govern que ho faci 
més d'una vegada durant un mandat, cosa que evidenciaria una ineficàcia total. 
Diu que el govern espanyol s'ha atrevit a modificar aquesta Llei cada any i suposa que 
hi deu haver alguna raó de fons. 
Creu que criminalitzant la immigració, la dreta reaccionària de l'Estat espanyol obté el 
benefici i el rèdit polític més gran que ningú mai hauria imaginat. 
Dient-ho amb claredat i cruesa, afirma que aquesta és la bossa de vots més gran que 
obté la dreta reaccionària a l'Estat espanyol. 
Explica que com més immigrants il·legals hi hagi, més mà d'obra barata s'aconsegueix, 
ja que aquestes persones no tenen drets i, per tant, no en poden demanar, en 
conseqüència, se n'obté un rendiment econòmic. 
Continua dient que si, a més, aquestes persones s'instal·len en els barris més 
marginals de les ciutats, on els anteriors nouvinguts han aconseguit dignificar la seva 
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estada, després de molts esforços, el conflicte es produirà irremeiablement en els llocs 
de residència. 
Diu que d'aquesta manera, l'Estat soluciona el seu problema, ja que passa la "patata 
calenta" als ajuntaments, obté, per una banda, rendiment econòmic, a través de la mà 
d'obra barata, i, per l'altra, rendiment electoral, perquè crea un clima de crispació, 
criminalitzant i acusant. 
Creu que la immigració no és cap d'aquestes dues coses, sinó que avui és una 
oportunitat, i que Catalunya ha donat exemples claríssims al llarg de la seva història de 
saber com acollir.  
Diu que el fenomen de la immigració és possiblement molt nou per a l'Estat espanyol, 
ja que ha tingut una tendència majoritàriament emigratòria, però per a Catalunya no ho 
ha estat al llarg de la història, malgrat que ara pugui ser més xocant quant a cultures. 
Creu que potser ha arribat el moment de donar exemple, com ha estat capaç de fer-ho 
aquest Ajuntament a través del Pla d'Immigració que ha elaborat i respecte el qual ha 
obtingut el consens del govern i de l'oposició. 
Considera que l'Estat espanyol s'ha de prendre aquest tema seriosament i ha de ser 
capaç de consensuar un pla d'immigració global, cosa que ha de considerar com un 
repte i una gran oportunitat, en lloc de veure-ho com un problema, cosa que impedirà 
que s'avanci en aquesta qüestió. 
Espera i desitja que els esforços que ha fet el Partit dels Socialistes Obrer Espanyol 
d'intentar arribar a algun punt d'acord amb la dreta d'aquest país puguin servir per a 
alguna cosa. Ho diu en condicional perquè el mateix dia que es van signar els acords 
hi van haver dues declaracions contradictòries de dos ministeris de l'Estat espanyol, 
per tant, dubta que aquells acords es puguin arribar a portar a la pràctica. 
Comenta que en tots els procediments legislatius que s'han dut a terme s'ha intentat 
arribar a acords i mai ha estat possible. Espera que aquesta vegada s'aconsegueixin 
aquests acords sobre la base que tots els ciutadans tenim els mateixos drets i deures. 
Explica que amb l'esmena que s'ha presentat a la proposició es pretén garantir això i 
diu que és evident, com ha explicat el senyor Vives, que ha d'existir la col.laboració 
interadministrativa per a assumptes delicats, que, si es justifiquen, no cal que es 
neguin a donar les dades. 
Creu que amb el redactat que s'ha donat a l'esmena s'ha fet una opció clara molt 
majoritària de la Sala de Plens i està convençut que si els representants del GMPPC 
no voten afirmativament aquest assumpte no és pel seu sentiment de partit a Manresa, 
sinó per la situació creada en el conjunt de l'Estat espanyol, ja que durant els darrers 
anys, el GMPPC a Manresa ha demostrat una voluntat de cooperació i de treball 
respecte a aquest tema que ha evidenciat que en té la mateixa opinió que la resta dels 
membres del Ple.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta fa notar que tots els qui l'han precedit durant aquest 
debat han parlat de consens, tant per explicar que han consensuat aquesta proposició, 
com per dir que això és el que falta en el Parlament espanyol.  
Ignora si al Parlament espanyol falta consens o si cal fer més reformes d'aquesta Llei, 
però el cert és que el procés migratori és un fet viu, com reconeix tothom, i afecta a 
persones, per tant, cal adaptar la realitat a les circumstàncies de cada moment, ja que 
no es pot mantenir una Llei de la mateixa manera que fa deu o quinze anys, com si la 
realitat no hagués canviat. 
Diu que la raó per la qual el Govern estatal ha hagut de canviar any rere any aquesta 
Llei és que l'aspecte migratori del nostre país està canviant. 
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Informa que la proposició de Llei que es demana en la proposició que retiri el govern 
de l'Estat espanyol està en tràmit i demana als grups que han presentat aquest 
assumpte al ple de l'Ajuntament de Manresa que traslladin la seva inquietud de 
consens als seus representants polítics al Parlament espanyol, per intentar arribar al 
consens amb aquell govern, fer aportacions positives respecte a aquesta Llei i que es 
produeixi el consens en la propera modificació que s'apliqui a la Llei. 
Creu que fer crides de consens com a fórmula per criticar destructivament una tasca, 
independentment de si s'hi està d'acord o no, és una paròdia del que realment es 
persegueix. 
Recorda que ja va explicar en una altra sessió del Ple que, quan es debatessin 
aspectes que no fossin de competència municipal, el GMPPC s'abstindria en la 
votació. Anuncia, per tant, l'abstenció del seu grup en aquest assumpte. 
Quant al Pla d'Immigració de Manresa que s'ha esmentat anteriorment, diu que el 
GMPPC hi ha treballat, ha intentat col.laborar i aportar tot el que ha pogut, i ha 
procurat que s'arribés al consens, a fi que el Pla fos una realitat i funcionés. 
Diu, així mateix, que el GMPPC va demanar en el seu moment que es modifiqués o 
s'actualitzés aquest Pla d'Immigració, perquè el procés migratori que es produeix a 
Manresa no és igual a l'any 2000 que al 2003, i, per tant, cal evolucionar. 
Manifesta que el GMPPC ha estat molt curós i respectuós amb el Pla d'Immigració. 
Comenta que s'ha acusat reiteradament al govern espanyol de fer electoralisme quant 
al tema de la immigració i recorda que respecte el Pla d'Immigració de Manresa, que 
es va aprovar amb el consens de tots els grups, es va dir que no es faria electoralisme. 
Considera honestament que el que s'ha viscut en aquesta Sala amb aquest debat és 
un electoralisme profund sobre la qüestió de la immigració, cosa que el seu grup 
rebutja de ple. 
Anuncia, per acabar, l'abstenció del GMPPC en aquest assumpte. 
 
L'alcalde dóna la paraula novament a la senyora Grace Coello Chevez. 
 
La senyora Grace Coello Chevez comença la seva intervenció dient que de la 
mateixa manera que els regidors i regidores de l'Ajuntament són al Ple perquè 
coneixen la feina que fan i en són experts, ella també coneix el que és en aquests 
moments: una nouvinguda i, com a tal, ha vingut perquè la vegin i s'adonin que 
existeix, com també existeixen moltes més persones darrere d'ella, a les quals 
representa. 
Diu que si pogués marxar d'aquest planeta, ho faria, i el problema se li acabaria, però 
ha de viure aquí i, malauradament, ha hagut de sortir del seu país, ara és aquí i és una 
realitat per als membres del Ple i per a ella mateixa, que viu aquí. 
 
L'alcalde agraeix la intervenció de la senyora Coello. 
 
Se sotmet a votació l'esmena presentada a la proposició, la qual s'aprova per 22 vots 
afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
A continuació, se sotmet a votació la proposició amb l'esmena incorporada, la qual 
s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 7 GMCiU) i 2 
abstencions (GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:  
 
"1. Demanar al Govern de l'Estat espanyol que retiri la seva proposició de Llei 

Orgànica de modificació de la Llei d'Estrangeria i de la Llei reguladora de bases de 



 30

règim local, en relació amb el Padró Municipal, per considerar que vulneren drets 
fonamentals dels ciutadans/es estrangers /es. 

 
2. Denunciar qualsevol discriminació de fet per raó d'origen en matèria d'igualtat de 

drets i, especialment, l'accés al Padró municipal i els drets fins ara garantits a 
partir de la inscripció al Padró, com ara la sanitat, l'educació i els serveis socials 
de les persones nouvingudes. 

 
3. En l'exercici de la seva autonomia, l'Ajuntament de Manresa atendrà aquelles 

peticions de cessió de dades per part del Ministeri de l'Interior i de la Conselleria 
de Justícia i Interior de la Generalitat, quan siguin degudament motivades, sense 
cap mena de distinció entre els drets que tenen els ciutadans i ciutadanes de 
l'Estat espanyol i aquells/es de nacionalitat estrangera, respectant el dret a la 
intimitat que garanteix la llei de protecció de dades. En cas contrari, l'Ajuntament 
de Manresa rebutjarà la petició de cessió de dades. 

 
4. Demanar al Govern de l'Estat espanyol el traspàs vers la Generalitat de Catalunya 

de les competències i recursos en totes les polítiques relacionades amb les 
migracions. 

 
5. Notificar aquest acord de Ple al President del Govern espanyol, al President del 

Parlament Espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament 
espanyol i comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya." 

 
3. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
3.1.1 INICIACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL TREBALLS CONSTITUTIUS DE 

L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL. PRECISIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL NO 
URBANITZABLE EN LES ZONES AGRÍCOLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 2 de 
setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PRECISIÓ 
DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL NO URBANITZABLE EN LES ZONES 
AGRÍCOLES, 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 introduir millores en les determinacions de la 
regulació de les zones de protecció agrícola, amb la voluntat de conservar i impulsar el 
regadiu pels seus valors de producció, protecció del paisatge i conservació dels 
elements patrimonials de l’horta de Manresa. 
 
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. 
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L’article 70 de la mateixa Llei estableix que “els òrgans competents per a l’aprovació 
inicial de les figures del planejament urbanís tic poden acordar, amb la finalitat 
d’estudiar-ne la formació o reforma, (...), 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 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació del planejament general correspon 
al Ple. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. PRECISIÓ DE LES 
DETERMINACIONS DEL SÒL NO URBANITZABLE EN LES ZONES AGRÍCOLES, 
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 que aquesta modificació puntual del Pla General 
tracta només d'aspectes normatius, que fan referència al sòl no urbanitzable, amb una 
especial incidència en el sòl de regadiu que hi ha a Manresa, situat en les àrees del 
Poal i de Viladordis. 
Diu que les modificacions normatives tenen per objecte incrementar la productivitat 
agrícola d'aquests terrenys i que, en aquest sentit, s'ha pactat, a través de les 
converses que ha tingut l'Ajuntament amb el sector afectat dels pagesos, tota una 
sèrie de característiques de l'anterior normativa del Pla General del 1997, que eren 
contradictòries amb aquest objectiu. 
Concreta que es tracta de definir uns determinats usos, com ara el de turisme rural, 
que no constava en el Pla General del 1997, i restringir l'ús d'habitatge en el sentit 
d'acceptar només el d'habitatge rural, d'acord amb les determinacions que fixa la Llei 
2/2002 d'Urbanisme. 



 32

Continua explicant que també es fixa un petit augment de les construccions de l'ús 
agrícola, per ajustar-les al volum de la maquinària i dels materials agrícoles. 
Diu, per últim, que també es fixen unes limitacions quant a les tanques en relació amb 
els camins, perquè la maquinària hi pugui circular. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Irujo i Fatuarte i 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. 
 
3.1.2 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC - ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA. 
PASSEIG DE PERE III, 12 (ANTIC CASAL REGIONALISTA). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 2 de 
setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per resolució d’alcaldia de data 20 de maig de 2003 fou aprovada inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA. PASSEIG PERE III, 12 
(ANTIC CASAL REGIONALISTA), redactat pels serveis tècnics municipals, a l’empara 
d’allò que disposa l’article 76 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. 141, de 13 de juny de 
2003, en el diari El Periodico de 30 de maig de 2003 i en el diari Regió7, de 31 de 
maig de 2003. També s’han emès notificacions individualitzades als propietaris 
afectats. 
 
En relació a l’exposició pública de l’expedient ha sigut presentada l’al·legació següent: 
 

RE Data Nom Representant 
27060 14.07.03 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ramon Sala Buchaca 

 
En resposta a aquesta al·legació els serveis tècnics d’Urbanisme, en data 2 de 
setembre de 2003, han emès l’informe que es transcriu a continuació: 
 
L’al·legació, presentada pel Banco Popular Español sa, feia referència als aspectes 
següents: 
a) S’accepten les proteccions establertes en el document aprovat inicialment. 
b) Es demana que, ajustant-se a les determinacions de protecció aprovades 

inicialment, si fóra possible edificar amb baixos i 4 plantes pis a la part posterior de 
l’edifici catalogat fins a arribar a la profunditat edificable, edificar en planta baixa 
l’interior d’illa, restaurar l’edifici objecte de protecció –incloent la recuperació dels 
arcs primitius- i poder destinar el conjunt edificat a usos comercials, d’oficines i 
d’habitatge. 

 
En relació a l’al·legació s’escau informar que el planteig de nova edificació descrit en 
l’al·legació s’ajustaria a grans trets a les determinacions tant de la Modificació puntual 
del Pla especial del patrimoni com del Pla general. En qualsevol cas, els diferents 
aspectes tant volumètrics com de materials de la nova edificació caldrà que 
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s’estableixin en un estudi de detall que els promotors haurien de tramitar prèviament a 
la sol·licitud de llicència. 
 
S’escau, per tant, estimar de forma general els aspectes plantejats en l’al·legació 
presentada. 
 
D’altra banda, de conformitat amb allò que prescriu l’article 17.4 de la Llei 30/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català, en data 30 de maig de 2003 fou sol·licitat 
informe a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, en 
relació als aspectes de la seva competència. 
 
En data 7 de juliol de 2003, aquest organisme ha emès un informe favorable a la 
modificació puntual en tràmit, tot recomanant a l’Ajuntament de Manresa que iniciï els 
tràmits de catalogació de l’immoble com a Bé Cultural d’Interès Local. 
 
L’article 87.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, prescriu l’obligatorietat 
d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un cop finalitzat el termini d’exposició 
pública de l’expedient, i de trametre’l 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. 
 
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 l’al·legació formulada per l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, dins 
del termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 
especial de protecció del patrimoni històrico-arquitectònic i ambiental de Manresa. 
Passeig Pere III, 12 (antic casal regionalista), en base a les argumentacions i 
fonaments de dret de l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 2 de 
setembre de 2003, el qual es transcriu a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC I 
AMBIENTAL DE MANRESA. PASSEIG PERE III, 12 (ANTIC CASAL 
REGIONALISTA), redactat pels serveis tècnics municipals, 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, la Modificació puntual del Pla especial aprovada provisionalment en l’apartat 
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes 
de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 de la llei 
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que aquesta modificació del Pla Especial ja estava 
prevista pel Catàleg actual, en el qual, un element inicialment fixat, com a element 
d'inventari, a l'hora d'actuar-hi cal valorar si es permet el seu enderroc o bé si s'ha de 
fixar el seu manteniment. 
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Diu que en aquest cas concret l'informe ha optat per fixar el seu manteniment com a 
edifici catalogat, perquè hi ha indicis de l'autoria per part de l'arquitecte Soler i March i 
perquè configura un element important dins de les característiques ambientals del 
Passeig de Manresa. 
Explica que aquesta catalogació d'una part de l'edifici implica que l'aprofitament en 
alçada es limita a la part d'edificació que queda més enllà de la catalogada, fins a 
assolir la profunditat edificable de setze metres que hi ha establerta per a aquesta illa, 
amb una alçada de planta baixa i quatre, que és la comuna en el Passeig. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Irujo i Fatuarte i del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de 
la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 
2568/86, de 28 de novembre. Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
3.1.3 SUSPENSIÓ DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ DE 

TERRENYS, D’EDIFICACIÓ, REFORMA O REHABILITACIÓ DE 
CONSTRUCCIONS, D’INSTAL.LACIÓ O AMPLIACIÓ D’ACTIVITATS O USOS 
CONCRETS EN L’ÀMBIT DEL CARRER SOBRERROCA NÚM. 29 I 31. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 2 de 
setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Pels serveis tècnics municipals ha estat elaborat el document de SUSPENSIÓ 
PRÈVIA DE LLICÈNCIES CARRER SOBRERROCA 29 i 31, a l’empara d’allò que 
disposa l’article 70 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
L’àmbit d’aquesta suspensió afecta les finques següents: 
 

Ref. cadastral PROPIETARI Situació Sup. 
cadastre 

1 26.016.07 Hermínia Pallisé Vall 
c. de Martí i Julià 17, 1r 
08242 Manresa 

c. Sobrerroca 29  
164 

2 26.016.08 Teresa Vial Pons 
c. Girona 129, 3r 
08037 Barcelona 

c. Sobrerroca 31  
104 

 
La justificació d’aquesta suspensió prèvia es fonamenta en el fet que des dels serveis 
tècnics de planejament s’estan duent a terme els treballs previs de preparació d’una 
modificació puntual del Pla general de Manresa, amb l’objectiu d’establir una nova 
ordenació del sector –amb una possible delimitació d’àmbits per facilitar-ne la gestió 
urbanística- que permeti el desenvolupament dels objectius del Pla general i la millora 
de l’espai urbà. 
 
L’article 70 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, estableix que: “1. 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 la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització complementaris, com també 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.   2. L’acord 
de suspensió de tramitacions i de llicències a què es refereix l’apartat 1 s’ha de 
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publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’ha de referir, en qualsevol cas, a àmbits 
identificats gràficament”. 
 
D’acord amb l’article 52.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per a l’aprovació 
inicial dels instruments de planejament general correspon al Ple de la Corporació. 
 
En data 2 de setembre de 2003 ha estat emès un informe pels serveis jurídics 
d’Urbanisme, proposant l’acord de suspensió de llicències en l’àmbit de referència. 
 
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. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ DE 
TERRENYS, D’EDIFICACIÓ, REFORMA O REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS, 
D’INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ D’ACTIVITATS O USOS CONCRETS, per un termini 
màxim d’un any, comptat des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, en l’àmbit del CARRER SOBRERROCA 29 i 31, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 70 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, i 
afectant concretament les finques següents: 
 

Ref. cadastral PROPIETARI Situació Sup. 
cadastre 

1 26.016.07 Hermínia Pallisé Vall 
c. de Martí i Julià 17, 1r 
08242 Manresa 

c. Sobrerroca 29  
164 

2 26.016.08 Teresa Vial Pons 
c. Girona 129, 3r 
08037 Barcelona 

c. Sobrerroca 31  
104 

 
2n. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major circulació de la província i a la premsa local." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta d'un tràmit que ja està previst per la 
legislació urbanística vigent, que consisteix en una suspensió prèvia de llicències, per 
poder formular una proposta d'ordenació que tindria l'àmbit de les dues parcel·les que 
figuren en el dictamen. 
Diu també que la proximitat d'aquestes parcel·les amb la plaça Serarols, que està 
acabada d'urbanitzar i la seva situació amb relació a la seva connexió amb el carrer de 
Sobrerroca han aconsellat fer aquesta suspensió de llicències, per fixar una ordenació 
que millori aquestes condicions de lligam entre els dos espais urbans. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Irujo i Fatuarte, del senyor Fontdevila i Subirana, i del senyor 
Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el 
que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.1.4 APROVACIÓ DE LA VENDA DIRECTA DE LA PARCEL.LA SOBRERA 
SITUADA ENTRE ELS CARRERS PUIGMAL I PUIGLLANÇADA (ANTIC 
CAMÍ DEL COLOMER). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 4 de 
setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Mitjançant Resolució de l’Alcalde, de data 19 de maig de 2003, s’acordà incoar 
expedient per a l’alienació directa de la parcel.la sobrera situada sobre part de l’antic 
camí del Colomer, entre els carrers Puigmal i Puigllançada, anotada a l’Inventari de 
béns amb el número 331.115; sol·licitant-se a aquest efecte informe tècnic sobre la 
forma d’alienació de manera que les parcel·les resultants s’ajustessin al criteri més 
racional d’ordenació del sòl. 
 
Consta acreditat a l’expedient el caràcter patrimonial del bé, el qual figura inscrit a 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament amb el 
número 331.115 amb aquesta qualificació; i inscrit al Registre de la Propietat n. 1 de 
Manresa, al Volum 2458, Llibre 1114 de Manresa, Foli 39, Finca n. 51.583, Inscripció 
1a. 
 
De conformitat amb allò disposat a l’article 44 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, s’ha donat audiència a tots els propietaris de les finques que hi afronten, els 
quals han manifestat el seu interès o la seva renúncia a l’adquisició d’una porció de la 
parcel.la sobrera, i els acords assolits a nivell privat, per a la correcta configuració de 
les finques resultants. 
 
Per part dels serveis tècnics de Gestió urbanística, s’ha emès en data 2 de setembre 
de 2003 informe descriptiu i de valoració per cadascuna de les porcions en què 
s’haurà de dividir la parcel.la sobrera, atenent la voluntat dels veïns i tenint sempre 
present que les parcel·les resultants s’han d’ajustar al criteri més racional d’ordenació 
del sòl. Les porcions en què es divideix són les següents: 
 
A) Porció de camí confrontant amb finca propietat d’Anna i Montserrat Fontanet 

Bernet:  
 

Terreny de forma irregular, de 66,91 m2 de superfície, que ocupa part de l’antic 
camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la porció corresponent 
a la finca propietat de Tomàs Serra, SA; Sud, amb el xamfrà format pel carrer 
Puigllançada i el carrer Callús; Est, amb la finca situada al carrer Puigllançada 2 i 
4, amb referències cadastral 2016304 i 2016305, propietat d’Anna i Montserrat 
Fontanet Bernet. 

 
B) Porció de camí confrontant amb finca propietat de Tomàs Serra, SA: 
 

Terreny de forma irregular, de 40,45 m2 de superfície, que ocupa part de l’antic 
camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la porció corresponent 
a la finca propietat d’AMPANS; Sud, amb porció corresponent a la finca propietat 
d’Anna i Montserrat Fontanet Bernet; Est, amb la finca propietat de Tomàs Serra 
SA; Oest, amb la finca situada al carrer Florida 46, amb referència cadastral 
2016313, propietat de Tomàs Serra SA 

 
C) Porció de camí confrontant amb finca propietat d’AMPANS: 
 

Terreny de superfície 107,66 m2, dividit en dues porcions, una de 65,51 m2 i l’altra 
de 42,15 m2. 
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Porció de 65,51 m2: Terreny de forma irregular, de 65,51 m2 de superfície, que 
ocupa part de l’antic camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb 
carrer Puigmal; Sud, amb la porció corresponent a la finca propietat de Jordi Oliva 
Seuba; Est, amb la finca propietat d’AMPANS; Oest, amb la finca situada al carrer 
Puigmal 3, amb referència cadastral 2016303, propietat de Francisca Parera Prat i 
espòs. 

 
Porció de 42,15 m2: Terreny de forma irregular, de 42,15 m2 de superfície, que 
ocupa part de l’antic camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la 
porció corresponent a la finca propietat de Jordi Oliva Seuba; Sud, amb la porció 
corresponent a la finca propietat de Tomàs Serra SA; Est, amb finca propietat 
d’AMPANS; Oest, amb finca situada al carrer Florida n. 48, amb referència 
cadastral 2016314, propietat d’AMPANS. 

 
D) Porció de camí confrontant amb finca propietat de Jordi Oliva Seuba. 
 

Terreny de forma irregular, de 22,98 m2 de superfíc ie, que ocupa part de l’antic 
camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la porció corresponent 
a la finca propietat d’AMPANS; Sud, amb la porció corresponent a la finca 
propietat d’AMPANS; Est, amb la finca propietat d’AMPANS; Oest, amb la finca 
situada al carrer Florida n. 52, amb referència cadastral 2016315, propietat de 
Jordi Oliva Seuba. 

 
Atès que segons l’informe emès per l’Interventor municipal, resulta que l’alienació de la 
parcel.la sobrera projectada no ultrapassa ni el 10 % ni el 25 % dels recursos ordinaris 
del Pressupost consolidat de la Corporació. 
 
Atès que s’ha donat compte de la instrucció d’aquest expedient, al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, de conformitat amb allò establert a l’article 209.1 
a) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local, i article 40.1.c) del Reglament de patrimoni, en no ultrapassar el valor del 
bé a alienar el 25 % dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics de Gestió urbanística. 
  
La Regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la venda directa de la parcel.la sobrera situada entre els carrers 
Puigmal i Puigllançada (antic camí del Colomer), anotada a l’Inventari de béns drets i 
obligacions d’aquest Ajuntament amb el número 331.115, i inscrita al Registre de la 
Propietat n. 1 de Manresa, al Volum 2.458, Llibre 1114 de Manresa, Foli 39, Finca 
51.583, mitjançant la seva DIVISIÓ en diverses porcions, que s’hauran d’AGREGAR a 
les finques propietat dels respectius compradors, segons el següent detall:  
 
A) Porció de camí confrontant amb les finques situades al carrer Puigllançada n. 2 i 

4, a alienar a favor d’ANNA FONTANET BERNET (DNI 39.331.750-W , veïna de 
Sant Fruitós de Bages, carrer Esports n. 12) i MONTSERRAT FONTANET 
BERNET (DNI 39.343.374-B, veïna de Manresa, Passeig Pere III n. 93, 1-1):  
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Terreny de forma irregular, de 66,91 m2 de superfície, que ocupa part de l’antic 
camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la porció corresponent 
a la finca propietat de Tomàs Serra, SA; Sud, amb el xamfrà format pel carrer 
Puigllançada i el carrer Callús; Est, amb la finca situada al carrer Puigllançada 2 i 
4, amb referències cadastral 2016304 i 2016305, propietat d’Anna i Montserrat 
Fontanet Bernet. 

 
PREU: SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETANTA-SET cèntims 
(6.260,77 Eur). 

 
B) Porció de camí confrontant amb finca situada al carrer Florida n. 46, a alienar a 

favor de TOMAS SERRA, SA (CIF A-58519216, amb domicili al carrer Florida n. 
46, de MANRESA): 

 
Terreny de forma irregular, de 40,45 m2 de superfície, que ocupa part de l’antic 
camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la porció corresponent 
a la finca propietat d’AMPANS; Sud, amb porció corresponent a la finca propietat 
d’Anna i Montserrat Fontanet Bernet; Est, amb la finca propietat de Tomàs Serra 
SA; Oest, amb la finca situada al carrer Florida 46, amb referència cadastral 
2016313, propietat de Tomàs Serra SA. 

 
PREU: TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN 
cèntims (3.745,61 Eur) 

 
C) Porció de camí confrontant amb finca propietat d’AMPANS, a alienar a favor 

d’aquesta entitat, ASSOCIACIO MANRESANA DE PARES DE NENS 
SUBDOTATS (CIF G-08444671, i domicili al carrer Sant Rafael n. 4, de Manresa): 

 
Terreny de superfície 107,66 m2, dividit en dues porcions, una de 65,51 m2 i l’altra 
de 42,15 m2. 

 
Porció de 65,51 m2: Terreny de forma irregular, de 65,51 m2 de superfície, que 
ocupa part de l’antic camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb 
carrer Puigmal; Sud, amb la porció corresponent a la finca propietat de Jordi Oliva 
Seuba; Est, amb la finca propietat d’AMPANS; Oest, amb la finca situada al carrer 
Puigmal 3, amb referència cadastral 2016303, propietat de Francisca Parera Prat i 
espòs. 

 
Porció de 42,15 m2: Terreny de forma irregular, de 42,15 m2 de superfície, que 
ocupa part de l’antic camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la 
porció corresponent a la finca propietat de Jordi Oliva Seuba; Sud, amb la porció 
corresponent a la finca propietat de Tomàs Serra SA; Est, amb finca propietat 
d’AMPANS; Oest, amb finca situada al carrer Florida n. 48, amb referència 
cadastral 2016314, propietat d’AMPANS. 

 
PREU: SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN euros amb SET cèntims (7.891,07 
Eur) 

 
D) Porció de camí confrontant amb finca situada al carrer Florida n. 52, a alienar a 

favor del Sr. JORDI OLIVA SEUBA (DNI. 39.221.297-H, amb domicili al carrer 
Florida n. 52): 

 
Terreny de forma irregular, de 22,98 m2 de superfície, que ocupa part de l’antic 
camí del Colomer i consta dels següents límits: Nord, amb la porció corresponent 
a la finca propietat d’AMPANS; Sud, amb la porció corresponent a la finca 
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propietat d’AMPANS; Est, amb la finca propietat d’AMPANS; Oest, amb la finca 
situada al carrer Florida n. 52, amb referència cadastral 2016315, propietat de 
Jordi Oliva Seuba. 

 
PREU: MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET euros amb TRENTA-DOS cèntims 
(1.657,32 Eur) 

 
Segon.- ESTABLIR que la present alienació es regularà quant a la seva preparació i 
adjudicació, per les normes reguladores de l’Administració Local de Catalunya; i quant 
als seus efectes i extinció per les normes de dret civil que li són pròpies, en particular, 
per les disposicions del Dret civil català, per l’article 1445 i següents del Codi civil, i per 
la legislació hipotecària pertinent. 
 
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de 
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de 
l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions el bé alienat en virtut dels 
presents acords. 
 
Quart.- FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de les escriptures 
públiques corresponents, així com de tota aquella documentació que resulti necessària 
per a la complimentació de l’expedient i per l’execució dels presents acords. 
 
Cinquè.- ORDENAR l’aplicació del preu de l’alienació, a la partida número 432.1.600, 
d’inversions en terrenys, del vigent pressupost de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats tot requerint-los a comparèixer 
davant Notari per atorgar la corresponent escriptura pública, en el dia i lloc que li serà 
comunicat des d’aquest Ajuntament, significant-li que les despeses que s’ocasionin en 
motiu d’aquesta venda, seran al seu càrrec." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que el dictamen fa referència a la venda directa d'uns 
terrenys corresponents a l'antic traçat d'un camí, la funcionalitat del qual es resoldrà 
amb la propera urbanització del carrer de Callús, i que es ven en porcions, seguint les 
característiques geomètriques de les parcel·les a les quals s'annexionen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 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. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS 
 
3.2.1 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA PONÈNCIA 

MUNICIPAL D’ACTIVITATS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, del 2 de setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord del Ple de la Corporació adoptat el dia 17 de gener de 2000 es va  
crear la Ponència Municipal d’Activitats, es va establir la seva composició i es va 
aprovar el Reglament de règim intern que en regula les normes de funcionament. 
 
Atès que recentment s’ha cobert la plaça d’inspector/a municipal de salut, a qui 
pertoca de coordinar les funcions municipals en l’àmbit de la salut, entre les quals es 
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troben les referents a l’informe, inspecció i control dels establiments subjectes a 
llicència municipal. 
 
Atès que la provisió de la plaça esmentada comporta l’assumpció de forma directa per 
l’Ajuntament de competències municipals en matèria de salut que fins ara es cobrien 
mitjançant la col.laboració de professionals adscrits a serveis de sanitat pública de la 
Generalitat de Catalunya, els quals, malgrat les seves manifestades i palesades 
voluntat i competència, no podien assolir les moltes tasques que es generen en aquest 
àmbit, fruit tant d’expedients de llicències com de denúncies de ciutadans. 
 
Atès que per les raons esmentades anteriorment es creu convenient modificar 
l’estructura i composició de la Ponència municipal d’activitats, incorporant-hi la figura 
de l’inspector/a municipal de salut, com a coordinador/a de l’àmbit de la salut en totes 
les funcions que té assignades la Ponència, sense perjudici de la col.laboració puntual 
que puguin seguir oferint els professionals dels diferents Departaments de la 
Generalitat de Catalunya, que seguiran essent membres de ple dret de la Ponència. 
 
Ignasi Perramon i Carrió, tinent d’alcalde, regidor delegat d’Habitatge, rehabilitació i 
activitats, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer.- Modificar el Reglament de règim intern de la Ponència Municipal d’Activitats, 
aprovat per acord plenari del dia 17 de gener de 2000, en el sentit d’ampliar-ne la seva 
composició amb la incorporació de l’inspector/a municipal de salut, que assumirà les 
funcions generals en aquesta matèria dins de la Ponència. 
 
Segon.- Aprovar els text refós del Reglament de règim intern, que incorpora les 
modificacions, segons text que s’adjunta al present dictamen." 
 
El senyor Perramon i Carrió explica que el dictamen fa referència a una modificació 
puntual de la composició de la Ponència Municipal d'Activitats, en el sentit d'incorporar 
una nova figura, que possibilitarà que les concessions i el posterior control de les 
llicències d'activitats de tot tipus siguin més àgils. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 10 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 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 SERVEIS SOCIALS I JOVENTUT 
 
4.1.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE CUINATS 

LA SOCA, S.L., PER IMPORT DE 994,77 EUROS EN CONCEPTE DE 
DINARS A DOMICILI.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials i 
Joventut, del 3 de setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
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"Durant l’exercici de 2003 s’han produït 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: 
 
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 
     
CUINATS LA SOCA, S.L. 
CIF: B-62461108 

Dinar a domicili 
mes de juliol de 2003 

 727,91  

     
CUINATS LA SOCA, S.L.  
CIF: B-62461108 

Dinar a domicili 
del 20 al 30 juny de 2003 

 266,86    

   994,77 " 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 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.  
 
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 i 5.1.3 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 
5.1.1 ESTIMACIÓ DE 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 10 de 
setembre del 2003, 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 la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
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. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 
Sol·licitant: PATRIMONIAL Y FINANCIERA HEFER SA  representat/ada per PONS 
CASADEMUNT LUIS IGNACIO 
Expedient: ICB/2003000049 (OMA/2003000038) 
Descripció obres: Rehabilitació parcial d'un edifici d'habitatges plurifamiliar al C/. de les 
Piques, 2  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: BRESSER GUERRERO INGRID 
Expedient: ICB/2003000059 (OBM/2003000085) 
Descripció obres:  Rehabilitació i reforma interior habitatges al C/. Urgell,36-4t.-1a.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: BOCUSE  representat/ada per RODERGAS PAGES JAUME 
Expedient: ICB/2003000077 (OMA/2003000060) 
Descripció obres: Rehabilitació d'edifici per a 4 habitatges al carrer Puig-cardener, 
núm. 7  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: ROTGES VENDRELL ROSA  representat/ada per SERRAT TATJE ENRIC 
Expedient: ICB/2003000078 (OBM/2003000118) 
Descripció obres: Rehabilitació de façanes i millora interior d'edificis d'habitatges al C/. 
Remei de Dalt, 21  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: VILA CASANELLES ANA   
Expedient: ICB/2003000080 (COM/2003000372) 
Descripció obres: Reparar teules de la teulada al C/. Puigterrà de Dalt, 1  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: TRULLAS BARNAUS FRANCESC 
Expedient: ICB/2003000081 (OBM/2003000121) 
Descripció obres: Col.locació de doble vidre a les finestres al la Plaça d'en Creus, 1-3-2  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: PRAT SALADICH ROBERTO   
Expedient: ICB/2003000096 (COM/2003000436) 
Descripció obres: Repassar descrostats de jardineres i muntar protecció a la Plaça 
dels Infants, 13-12  
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Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.  
 
Sol·licitant: PROMOCIONS NAVARCLES S.L. representat/ada per CENTELLAS 
SERAROLS FRANCESC 
Expedient: ICB/2003000056 (OBM/2003000079) 
Descripció obres: Restaurar edifici plurifamiliar al C/. Alta Puigterrà, 9  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: VIÑEGLAS BRUNO FRANCESC   
Expedient: ICB/2003000086 (COM/2003000390) 
Descripció obres: Revestir interiorment, instal.lació llum, gas i aigua al C/ Sant 
Francesc, 11 àtic  
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 
5.1.2 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE 

BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de 
setembre del 2003, 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 la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
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 del següent 
 
ACORD 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 
Sol·licitant: ROIG GAMISANS MARGARITA 
Expedient: ICB/2003000098 (COM/2003000411) 
Descripció obres: pintar façana i canviar porta garatge de la finca situada al C/ Madrid, 
12 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: PEREZ GEA JOSE 
Expedient: ICB/2003000093 (COM/2003000427) 
Descripció obres: Arrebossar façana al Camí de les Cots, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE VEÏNS representada per la Sra. MARTIN CARO 
VICENTA   
Expedient: ICB/2003000092 (COM/2003000428) 
Descripció obres: Arreglar façana al Passatge Ferrer, 33-3r. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: FARRERAS CABANAS JOSEFA  representat/ada per LARA PUENTES 
ALONSO 
Expedient: ICB/2003000094 (COM/2003000439) 
Descripció obres: Reparació de la cornisa i pedra artificial al C/ Roger de Flor, 7 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: RAMIREZ MUNNE JORGE   
Expedient: ICB/2003000100 (COM/2003000445) 
Descripció obres: Pintar façana al C/ Numància, 20 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS GUIFRÉ EL PELÓS 8  representat/ada 
per NAVARRO COMINO JUAN 
Expedient: ICB/2003000101 (COM/2003000461) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/ Guifré el Pelós, 8 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MUÑOZ JIMENEZ JOSE FELIX   
Expedient: ICB/2003000102 (COM/2003000465) 
Descripció obres: Estucar façana al C/ Miralpeix, 16 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ALSIVIN SL  representat/ada per ARRIASOL FRANQUESA LIDIA 
Expedient: ICB/2003000103 (COM/2003000468) 
Descripció obres: Pintar façana a la Cra. Santpedor, 157 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 
5.1.3 ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 

40% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES PRESENTADA PER PROMOCIONS DE FUTUR, 
G.V.A, S.L. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de 
setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
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"En relació amb 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 la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la 
quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves edificacions en 
el sector del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 1 de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 3 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 del següent 
 
ACORD 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 
Sol·licitant: 
 

 PROMOCIONS DE FUTUR, G.V.A., S.L. representat/ada per GARCIA 
MALLORQUÍ GINÉS 

 

Expedient: 
 

 ICB/2003000061 (OMA/2003000037) 
 

Descripció obres: 
 

 Construcció d’edifici Plurifamiliar al C/ Santa Maria, 6 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 40% de la quota a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 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, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
5.1.4 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL CARRER DE REMEI 
DE BAIX. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 5 de 
setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En data 21 de juliol va aprovar-se provisionalment l'expedient d'imposició i ordenació 
de contribucions especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, 
segons les dades següents: 
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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 
 
Durant el termini d'exposició pública ha estat presentada una al·legació, per part del 
Sr. Francesc Perramon Vilardell, en què s'exposa: 
 
- Que, en tractar-se d'un projecte de renovació, el percentatge d'aplicació no pot ser 

superior al 50%. 
- Que quan es van fer obres de rehabilitació a la finca situada al carrer Remei de 

Baix, 15 es va autoritzar una edificació màxima de baixos més dos pisos, i ara, 
segons l'expedient de contribucions especials, ha de contribuir per una edificabilitat 
de baixos més tres pisos. 

 
En relació a aquestes al·legacions, els Serveis del Territori han informat 

 
Atesa la instància presentada pel senyor Francesc Perramon Vilardell, per la qual 
expressa la seva disconformitat en l’aplicació de la quota subjecte de contribucions 
especials, pel projecte de renovació del carrer Remei de Baix, corresponent a la 
finca situada al carrer Remei de Baix número 15. 
 
Atès que la superfície total subjecte de contribucions especials per a la finca situada 
al carrer Remei de Baix 15, és de 40 m2 i que el sostre total és de 156 m2, que és el 
resultat de fer el producte entre aquesta superfície de sòl abans definida i el nombre 
de plantes 4, que és el sostre potencial fixat pel planejament general, i que és 
superior al sostre actual, i que és el sostre total subjecte de contribucions especials. 
 
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. 
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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 es 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 
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.  
 
Així, es considera correcte el sostre total subjecte de contribucions especials de la 
finca situada al carrer Remei de Baix 15, de 156 m2. I també s’ha de dir que, per les 
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb alguns 
serveis clarament deficitaris, es correcte el percentatge d’aplicació del 90% sobre el 
pressupost total de l’obra, per part dels particulars.  

 
S'acompanyen documents gràfics de l'estat actual del carrer: 
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L'article 31.1 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, estableix que "La base imponible de las contribuciones especiales esta 
constituida, como máximo, por el 90 % del coste que la entidad local soporte por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios", sense 
cap altre tipus de limitació. En aquest cas, i tal com ja consta a l'informe dels Serveis 
del Territori, s'ha considerat el benefici especial que obtenen els propietaris de les 
finques colindants a aquest carrer, en funció de l'estat actual del carrer i de les obres 
que s'hi desenvoluparan, i per tant, s'ha quantificat la base imposable en el 90% del 
cost de les obres, que no sobrepassa el màxim establert per la llei. 
 
Quant al mòdul de distribució, l'article 32.1.a) de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, disposa que: 
 

1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos 
pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con 
sujeción a las siguientes reglas: 

 
- Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de 

reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el 
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

 
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. 
 
D'altra banda, segons l'informe dels Serveis del Territori, s'ha comprovat la correcció 
del mòdul aplicat a la finca situada al carrer  Remei de Baix, 15. 
 
La Cap de Secció d'Hisenda ha emès l'informe que consta a l'expedient, proposant la 
desestimació de les al·legacions presentades i l'aprovació definitiva de l'expedient. 
 
El President de la Comissió Informativa í de Control d'Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Francesc Perramon i Vilardell 
contra l'aprovació inicial de l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions 
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, en base als fets i 
consideracions legals que consten a la part expositiva d'aquest dictamen. 
 
Segon: Aprovar definitivament l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions 
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, que es resumeix: 
 

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 
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Tercer: Publicar els acords anteriors, junt amb les bases d'ordenació de les 
contribucions especials al Butlletí Oficial de la Província." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a les 
contribucions especials del carrer de Remei de Baix, respecte el qual el senyor 
Francesc Perramon ha presentat una al.legació durant el període d'exposició pública, 
en la que manifesta, per una banda, que no està d'acord amb la quota que se li aplica, 
ja que es tracta d'un projecte de renovació i, per tant, el percentatge d'aplicació no 
hauria de ser superior al 50 per 100; i, per una altra, tampoc està d'acord amb la 
superfície que se li aplica per contribucions especials, ja que és superior a la que té 
construïda. 
Informa que els serveis tècnics proposen en el seu informe desestimar l'al.legació, 
perquè la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que el percentatge a aplicar 
a la base imposable per a les contribucions especials no pot superar el 90 per 100 del 
cost, cosa que no passa en aquest cas. 
Quant a la superfície aplicable, explica que la Llei esmentada estableix que s'aplica la 
superfície pel volum aplicable en aquell moment, i diu que això és el que s'ha fet en 
aquest cas, perquè quan es va construir aquesta finca hi havia una normativa 
determinada i ara n'hi ha una altra, que permet més edificabilitat. 
Diu que, consegüentment, s'aplica en aquest cas la quota corresponent en funció de 
l'edificabilitat vigent en aquest moment.  
Comenta que, per tot això, proposa desestimar l'al.legació presentada, tenint en 
compte també que l'Ajuntament de Manresa ha aplicat els mateixos criteris i barem en 
totes les contribucions especials de la ciutat: el 90 per 100 quan es tracti de renovació 
urbana de carrers sense urbanitzar i amb deficiències clares en els serveis, com és 
aquest cas. 
Recorda, així mateix, que el Ple del mes passat va aprovar, per unanimitat dels 
membres presents, aquest percentatge d'aplicació i, per tant, cal ser respectuós amb 
els criteris adoptats. 
Explica que, un cop desestimades les al.legacions, s'aprova definitivament l'expedient 
d'imposició i ordenació de contribucions especials del carrer de Remei de Baix. 
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU no posa en dubte en aquest Ple la perícia 
ni la vàlua dels tècnics de l'Ajuntament en el moment de diagnosticar una situació 
determinada i analitzar unes al.legacions.  
Tanmateix, creu que també cal fer lectures polítiques, encara que sigui sobre 
qüestions tan petites com aquesta. 
Diu que el GMCiU ja va manifestar en la reunió de la Comissió d'Hisenda que es va fer 
i també anteriorment, que, quan es fixin contribucions especials es consulti la 
casuística. Comenta, al respecte, que la casuística del carrer de Remei de Baix no 
afecta només a aquest carrer, sinó que també es produeix en altres indrets del barri 
antic de Manresa, que han estat molt abandonats, no per aquest govern ni pels 
anteriors, sinó que han sofert un deteriorament que ningú ha pogut resoldre durant 
molts anys.  
Manifesta que, durant tots aquest anys, les persones que han viscut en aquesta zona 
de la ciutat n'han resultat perjudicades i no s'han pogut rescabalar d'aquest perjudici. 
Diu que és evident que l'Ajuntament no té l'obligació legal de rescabalar les famílies 
afectades, però, des del punt de vista ètic, moral i polític, creu que de vegades hauria 
de tenir en compte aquestes situacions. 
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Comenta que és cert que en aquest expedient l'Ajuntament ha aplicat el mateix 
percentatge que ha emprat en altres indrets de la ciutat per obres molts semblants, 
però també ho és que l'estat d'aquest carrer i d'altres que estan situats en la mateixa 
zona de la ciutat, marquen un punt i a part, ja que no és ben bé el mateix. 
Ho argumenta dient que la situació en què es troba el carrer de Remei de Baix no és 
només fruit de la casualitat ni conseqüència del fet que hagi patit més les agressions 
causades pels elements atmosfèrics que altres sectors de la ciutat, sinó que també cal 
tenir en compte que durant molt anys no s'hi ha fet cap actuació o gairebé cap. 
Considera, doncs, que s'hauria de tenir en compte l'al.legació del senyor Perramon 
Vilardell i que de vegades l'Ajuntament s'hauria de temperar a l'hora d'aplicar 
determinats percentatges, perquè la Llei també li ho permet. 
Comenta també que, de vegades, aplicar un criteri desigual no implica generar 
desigualtats, sinó segurament crear igualtats, perquè no es parteix de les mateixes 
situacions a l'hora d'aplicar una norma sobre un supòsit concret. Diu, en aquest sentit, 
que el supòsit corresponent a aquest expedient és diferent dels altres.  
Per això, entén, d'entrada, que el percentatge que s'ha aplicat no és el que s'hauria 
hagut d'imposar, i, anant més enllà, el GMCiU es pregunta fins a quin punt s'haurien 
d'aplicar contribucions especials en el moment de renovar segons quins carrers de 
determinats sectors de la ciutat, tenint en compte el fet que han estat abandonats 
durant molts anys pels diferents governs de la ciutat. 
Anuncia que el GMCiU votarà negativament aquest dictamen per les raons exposades. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que l'Ajuntament té l'obligació de mantenir els 
carrers en bon estat i reconeix que probablement, tal com ha esmentat el senyor 
Vives, n'hi ha alguns que han estat més abandonats que d'altres. 
Comenta que en aquest carrer no s'ha fet cap tipus d'intervenció al llarg dels anys, 
però que si no hi ha cap tipus de paviment és lògic que, si l'Ajuntament es planteja en 
aquest moment realitzar una nova urbanització, apliqui el mateix criteri que ha emprat 
fins ara, és a dir, el 90 per 100. 
Diu, així mateix, que, probablement, si s'apliquessin altres criteris més polítics, s'hauria 
de veure on ratlla l'objectivitat i perquè en un carrer s'aplica un criteri determinat i en 
un altre, un tipus diferent. 
Comenta que, en tot cas, aquesta pregunta pot quedar enlaire i en el futur es pot 
estudiar la possibilitat d'aplicar-ne d'altres, que siguin objectivables, perquè es puguin 
trobar uns altres tipus de percentatges d'aplicació.  
Diu, però, que, fins el dia d'avui, s'han aplicat els criteris que són vigents en aquest 
moment i que proposa que es continuïn aplicant. 
Manifesta també que en el cas del carrer de Remei de Baix, tenint en compte les 
seves singularitats, creu recordar que en el darrer Ple va explicar que hi havia un tram 
en el que ja s'havia fet algun tipus d'intervenció i, per no tractar tots els casos de la 
mateixa manera, en el dictamen es proposava que s'hi apliqués algun tipus de 
reducció, perquè els costos no fossin tan elevats.  
Diu que això demostra que l'Ajuntament ha sigut sensible amb aquells propietaris de 
finques situades en carrers on ja s'havia realitzat alguna intervenció. Esmenta, com a 
exemple d'aquests casos, els propietaris de finques de prop de les Reparadores, on ja 
hi ha algun tipus de paviment, per als quals en el dictamen es preveia que s'aplicaria 
algun tipus de bonificació, malgrat que s'apliqui el percentatge del 90 per 100, que en 
aquell cas, arribava fins al 50 per 100. 
Respecte a l'al.legació que s'ha presentat en aquest expedient, diu que, si no ho 
recorda malament, el propietari resultava beneficiat per algun tipus de coeficient 
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reductor, perquè l'Ajuntament considerava que la finca que dóna al carrer de Remei de 
Baix està situada en un tram que està pavimentat i, per tant, el propietari ja havia 
assumit una part de les despeses. 
Insisteix, per tant, en afirmar que l'Ajuntament de Manresa ha estat sensible als casos 
que són diferents. 
Demana, per acabar, el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMICV-EA, 4 
GMERC i 2 GMPPC), 7 vots negatius (GMCiU) i 1 abstenció de la senyora Sensat i 
Borràs, per absència de la Sala en el moment de la votació, d'acord amb el que 
disposa l'article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.1.5 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

26/2003 DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat 
d'Hisenda, del 10 de setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2004, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec al Romanent de 
Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2002, a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no 
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, i a recursos generats per 
majors ingressos del Pressupost Municipal, per a finançar els costos necessaris per 
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2004. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 26/2003 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 
26/2003 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze 
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions." 
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PRESSUPOST 2003 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2003 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 
Partida Denominació 

Crèd. 
actual  Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

452.3.202 
C.Cívics, S.Ciutat,T.Conservatori.- Edificis i altres 
construccions 6.333,00 50,00  6.383,00 Consignació insuficient 

313.7.202 
Residències Avis Ramona Miró i Catalunya.- Edificis i 
altres construcc. 12.787,00 100,00  12.887,00 Consignació insuficient 

322.0.227.01 Serveis d'ocupació.- Estructura general.- Seguretat 1.959,00 90,00  2.049,00 Consignació insuficient 

422.1.227.01 Ensenyament bàsic,. Seguretat 1.039,00 8,00  1.047,00 Consignació insuficient 

611.0.226 Administració Financera.- Despeses diverses 222.319,58 2.687,92  225.007,50 
Majors ingressos IVA 
repercutit 

121.0.227.06 Administració general.- Estudis i treballs tècnics 336.127,00 198.250,00  534.377,00 
Consignac.insufic. I subvenció 
Generalitat padró habit. 

011.3.310 Préstecs d'altres Instit. Financ. Priv. - Interessos 
1.726.820,0

0  130.000,00 1.596.820,00 Consignació sobrant 

422.2.221 
Ensenyament bàsic.Menjadors escolars.-
Subministraments 70.330,00 6.000,00  76.330,00 Consignació insuficient 

313.1.480.00 
Acció Social -Benestar Social.-Atencions benèfiques i 
assistencials 161.380,00  6.000,00 155.380,00 Consignació sobrant 

121.0.120 Administració General.- Retribucions bàsiques 944.993,54  15.000,00 929.993,54 Consignació sobrant 

322.0.120 
Serveis d'ocupació-Estructura General.- Retribucions 
bàsiques 82.767,23 2.400,00  85.167,23 Consignació insuficient 

422.1.120 Ensenyament bàsic.- Retribucions bàsiques 23.503,00 200,00  23.703,00 Consignació insuficient 

452.3.120 
C.Cívics, S.Ciutat,T.Conservatori.- Retribucions
bàsiques 30.754,00 1.000,00  31.754,00 Consignació insuficient 

721.0.120 Desenvolupament empresarial.- Retribucions bàsiques 14.534,00 1.400,00  15.934,00 Consignació insuficient 

121.0.121 Administració general.- Retribucions complementàries 987.403,54  10.000,00 977.403,54 Consignació sobrant 

322.0.121 
Serveis d'ocupació-Estructura General.- Retribucions 
complementàries 80.535,24 600,00  81.135,24 Consignació insuficient 

451.1.121 Biblioteques i arius.- Retribucions complementàries 29.215,00 4.000,00  33.215,00 Consignació insuficient 

452.3.121 
C.Cívics,S.Ciutat,T.Conservatori.- Retribucions 
complementàries 37.797,00 3.000,00  40.797,00 Consignació insuficient 

721.0.121 
Desenvolupa,ent empresarial.- Retribucions  
complementàries 13.145,00 350,00  13.495,00 Consignació insuficient 

313.0.130 Acció Social.- Laboral fixe  467.330,87  20.000,00 447.330,87 Consignació sobrant 

422.1.130 Ensenyament bàsic.- Laboral fixe  153.396,93 36.000,00  189.396,93 Consignació insuficient 

432.1.130 Estructura General d'Urbanisme.- Laboral fixe 997.936,00  20.000,00 977.936,00 Consignació sobrant 

422.2.130 Ensenyament bàsic-Menjadors escolars.- Laboral fixe  159.559,00  10.000,00 149.559,00 Consignació sobrant 

452.3.130 C.Cívics,S.Ciutat,T.Conservatori.- Laboral fixe 69.439,85 35.000,00  104.439,85 Consignació insuficient 

611.0.130 Administració financera.- Laboral fixe 29.062,00 100,00  29.162,00 Consignació insuficient 

313.0.131 Acció Social.- Laboral eventual  33.965,00 6.500,00  40.465,00 Consignació insuficient 

422.1.131 Ensenyament bàsic,. Laboral eventual  90.169,00  25.650,00 64.519,00 Consignació sobrant 

422.3.131 Ensenyament.Arts.- Laboral eventual  58.718,00 4.100,00  62.818,00 Consignació insuficient 

432.1.131 Estructura General d'Urbanisme.- Laboral eventual  33.291,00 18.000,00  51.291,00 Consignació insuficient 

452.3.131 C.Cívics, S.Ciutat,T.Conservatori.- Laboral eventual  37.881,00  12.000,00 25.881,00 Consignació sobrant 

121.0.141 Administració General.- Altre personal  447.886,82 64.000,00  511.886,82 Consignació insuficient 

313.0.160.00 Acció Social.- Segurerat Social -Personal Laboral  
1.742.057,0

0  64.000,00 1.678.057,00 Consignació sobrant 

453.0.226 Museus.- Despeses diverses 117.600,00 10.200,00  127.800,00 
Majors ingressos.- 
Subvencións Diputació 

451.1.226 Biblioteques i arxius.- Despeses diverses 35.065,00 1.803,00  36.868,00 
Majors ingressos.-Subvenció 
Diputació 

451.4.454 
Altres programes culturals.- A Empreses públiques i 
altres ents públics 1.860,00 30.000,00  31.860,00 

Majors ingressos.- Subvenció 
Diputació 

       0,00   

  425.838,92 312.650,00   
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PRESSUPOST 2003 
  

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2003 

ESTAT D'INGRESSOS   

 
Subconcepte Denominació Previsió 

Inicial  
Augment Disminució Previsió 

Definitiva 
Explicació 

399.14 Hisenda pública.- IVA repercutit 100,00 2.687,92  2.787,92 IVA repercutit 

870.01 
Romanent Tresoreria.- Aplicació 
finançament suplements de crèdit  248,00  248,00 Romanent Tresoreria 

455.00 
De Adm. Gral.Comunitat Autonoma.-
Generalitat de Catalunya 1.270.000,00 68.250,00  1.338.250,00

Subvenció Generalitat.- Projecte 
trans.padró habit 

462.00 Altres tranferències.- Diputació Barcelona 222.000,00 12.003,00  234.003,00
Subvencions Diputació.- Museu i 
Biblioteca 

462.07 Subvenció Fira espectacles arrel tradicional. 0,00 30.000,00  30.000,00
Subvenció Diputació Fira Espectacles 
Arrel Trad. 

 

 TOTAL . . . . . . 113.188,92 0,00

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 262003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 26/2003 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  20.792.784,00 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.891.670,03 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.530.575,40  Capítol 3.- Despeses financeres 1.713.989,00 

    
Capítol 4.- Transferències 15.191.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.163.076,25 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.742,88 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital  3.969.370,88 

    
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

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

     
TOTAL  .....................................................................  72.539.730,54  TOTAL  ...................………........................................... 72.539.730,54 

 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest expedient de modificació de 
crèdits conté tres apartats: el primer prové de Majors Ingressos que s'han obtingut, per 
valor de 113.000 euros, 42.000 dels quals corresponen a unes subvencions de la 
Diputació de Barcelona, 68.000, a una subvenció de la Generalitat de Catalunya i 
també s'hi inclou una part corresponent a l'IVA repercutit. El segon apartat és de 
182.000 euros i correspon a un canvi de partides, que es compensen mútuament, que 
són per consignacions insuficients en temes d'ensenyament, concretament, per als 
menjadors escolars, i a una regularització de partides de Personal. El tercer apartat 
correspon a un augment de la partida d'Administració General, destinat a contractes 
de manteniment d'equips informàtics i de comunicació, per valor de 130.000 euros i en 
aquest cas també es compensen les partides. 
Demana, per últim, el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 
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El senyor Vives i Portell anuncia l'abstenció del seu grup en aquest dictamen, com 
és habitual en les qüestions corresponents a la gestió pressupostària del govern. 
Demana al senyor Camprubí que expliqui concretament a quines despeses es 
destinaran els 198.250 euros que s'incrementen sobre la partida pressupostària 
número 121.0.227.06 d'Administració General, Estudis i treballs tècnics. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella respon al senyor Vives que una part important 
d'aquest import correspon a Majors Ingressos, d'una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya, per a la transmissió telemàtica del Padró d'Habitants, per un import de 
68.000 euros, i 130.000 euros més són per donar compliment a una sèrie de 
contractes de manteniment d'equips informàtics i per cobrir despeses de comunicació i 
de trameses. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6. PROPOSICIONS 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament les proposicions incloses en els punts 
6.1 i 6.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
6.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA SOBRE L’AUTOGOVERN A CATALUNYA I LA NECESSITAT 
D’UN NOU ESTATUT NACIONAL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 10 de setembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"L'aspiració a l'autogovern ha estat una constant històrica del catalanisme polític, 
expressada de molt diverses formes, però entesa sempre con un dret col·lectiu. Des 
dels inicis de la transició, aquesta aspiració va constituir un valor majoritari i la seva 
plasmació va venir de la mà del pacte que va donar lloc a l'Estatut de Sau, refrendat 
majoritàriament a les urnes. Tanmateix, no tothom va interioritzar el procés de la 
mateixa manera. L'Estatut fou un punt de trobada entre un sector que dipositava en ell 
les màximes aspiracions, i un altre, per al qui constituïa un punt de partida utilitari per a 
avançar en la construcció nacional. 
 
Tanmateix, vint-i-quatre anys més tard, el procés ha evidenciat des del seu origen una 
considerable paràlisi, afectat per la involució inherent als successius i involutius pactes 
autonòmics entre les forces polítiques majoritàries a l'Estat, harmonitzacions i lleis 
marc a banda. La situació actual és d'estancament i petrificació de l'autogovern, com 
ho demostra el llarg llistat de competències i serveis pendents de traspàs que discorre 
paral.lel a l'increment de la legislació bàsica i a una jurisprudència constitucional 
inspirada en dinàmiques centralitzadores. 
 
Paradoxalment, aquest esgotament es produeix quan a tota Europa es posen en 
qüestió les estructures caduques dels tradicionals models d'Estat i quan el paper de 
les comunitats nacionals s'està manifestant amb tota la seva intensitat i està sent 
capaç de generar noves il·lusions col.lectives i de trencar els models de repartiment 
territorial establerts per les antigues potències a través de la creació d'un espai polític i 
econòmic europeu que obre una perspectiva nova a la construcció nacional. En 
aquesta nova etapa política oberta a Catalunya, l'assoliment d'un nou Estatut esdevé 
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expressió d'un dret col·lectiu actual a l'autogovern, sense renunciar a un procés obert i 
respectuós amb la voluntat popular en cada moment i reconeixedor dels nostres drets 
històrics i del dret democràtic a l'autodeterminació. 
 
La voluntat majoritària del poble català a favor del seu autogovern necessita una 
articulació política que la faci possible, una expressió inequívoca, el més majoritària 
possible, que reforci el valor de l'autogovern actual i manifesti cap a l'exterior i 
fonamentalment davant l'Estat, l'expressió inequívoca de la voluntat popular 
representada en el Parlament. 
 
Davant d'aquesta situació, el món municipalista manifesta el seu suport a l'inici d'un 
nou procés estatuent que estableixi el marc institucional que haurà de regir a 
Catalunya en el marc de l'Estat espanyol i el sistema polític de que vulgui dotar-se 
lliurement el poble català en el futur, Estatut que haurà d'incorporar almenys les 
següents propostes: 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- La voluntat política que va posar en marxa l'actual Estatut, i el seu primari 
desenvolupament, ha quedat greument afectada. L'assoliment d'un nou Estatut 
constitueix l'expressió d'un dret col·lectiu a l'autogovern, sense renunciar a un procés 
obert i respectuós amb la voluntat popular i reconeixedor dels nostres drets històrics i 
del dret democràtic a l'autodeterminació, d'acord amb l'Estatut plebiscitat el 1931 i la 
Resolució del Parlament de Catalunya de 1989. 
 
Segon.- El nou Estatut haurà de contemplar 
 
a) que l'únic subjecte de la sobirania és el poble català i es manifesta a través de les 

urnes i de l'exercici del dret a l'autodeterminació, tant per a decidir lliurement el 
seu sistema de govern, com pel que fa a les condicions de relació amb el Regne 
d'Espanya, i amb altres Estats, així com per accedir a la pròpia sobirania estatal. 

 
b) que els territoris històrics que amb Catalunya formen una comunitat de cultura 

podran esdevenir, si aquesta és la voluntat dels seus habitants, una comunitat 
política nacional. 

 
c) els principis polítics, socials i jurídics d'un Estat social i democràtic de dret, la 

participació política, la descentralització de les administracions i la transparència 
en la seva actuació. 

 
d) els drets i deures de la ciutadania de Catalunya. 
 
e) l'assumpció de més competències per la Generalitat i els ens locals, incloses 

aquelles que comportin el reforçament de l'autonomia dels governs locals, per 
dotar-los de més capacitat jurídica, de gestió i els recursos financers necessaris 
per garantir-la. 

 
f) la revisió de l'actual sistema de finançament en la línia del Concert Econòmic per a 

incrementar la capacitat de la Generalitat en l'elaboració de polítiques pròpies que 
comportin l'augment del benestar, el progrés i la cohesió social. 
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g) la participació directa de la Generalitat en els òrgans de la UE i en determinats 
organismes internacionals. 

 
h) les possibilitats que deriven de l'actualització dels drets històrics de Catalunya. 
 
Tercer.- D'acord amb la invitació feta per resolució del Parlament a través de la Moció 
186/VI a la participació en el debat previ al procés de reforma estatutària a 
organitzacions i entitats representatives de la societat civil, als municipis i la ciutadania 
en general, s'acorda l'adhesió d'aquest municipi al plebiscit dels ajuntaments catalans, 
posterior a l'aprovació del projecte estatutari, així com la voluntat de participar en el 
procés de recollida d'aportacions de la ciutadania per a l'elaboració del nou text 
d'Estatut." 
 
6.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 

L’AUTOGOVERN A CATALUNYA I LA REFORMA DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 10 de setembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Els més de vint anys de municipis democràtics, així com la política endegada pel 
Govern de Catalunya, ens han dut a un model de societat que fa dels valors de la 
convivència i la cohesió social la seva raó de ser. 
 
Això ha estat així, en bona part, gràcies al resultat de l'exercici del nostre dret a 
l'autogovern i la capacitat d'entesa i acord entre totes les institucions i la societat civil. 
 
En paral.lel, Catalunya ha disposat d'un projecte de país que l'ha situada en els dos 
darrers decennis per damunt de la mitjana europea en els nivells de riquesa i benestar. 
I, a més, fent compatible el progrés amb la preservació de la nostra identitat nacional 
com a poble amb una història, una llengua, una cultura i unes institucions pròpies. 
 
Sobre aquesta base sòlida, ha arribat el moment de dotar-nos d'una nova norma 
bàsica que permeti a Catalunya i a la seva ciutadania fer front, amb possibilitats reals, 
als nous escenaris i reptes de futur. El nostre país vol seguir sent una societat 
cohesionada, que vetlli pels més necessitats i on hom pugui viure i progressar, tant 
individualment com col·lectivament. I per fer-ho possible necessitem d'una major 
capacitat d'autogovern. 
 
El món municipalista, conscient del seu paper actiu i cada cop més important pel 
desenvolupament polític, social i econòmic de Catalunya, el qual ha estat debatut 
durant el 2n. Congrés de municipis de Catalunya, expressa EL SUPORT A LA 
REDACCIÓ D'UN NOU ESTATUT QUE GARANTEIXI LA INCLUSIÓ DELS PUNTS 
SEGÜENTS: 
 
1. Fer efectiu el reconeixement de Catalunya com a nació. 
 
- Catalunya és una nació que té dret al seu ple reconeixement en el si de l'Estat 

espanyol, sense renunciar al dret inherent i irrenunciable a la lliure determinació 
dels pobles. 
 
- Catalunya té les seves institucions pròpies de representació i autogovern, les 

quals han de tenir plena capacitat d'actuació i autoorganització per fer front a 
les necessitats del nostre país. 
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- El català és una llengua pròpia de Catalunya i n'és l'idioma oficial, així com el 
castellà, oficial a tot l'Estat espanyol. Tots els catalans i catalanes tenen el 
deure de conèixer les dues llengües oficials i el dret d'usar-les en qualsevol 
àmbit públic o privat. 

 
- Catalunya, com a nació amb una llarga tradició històrica, té els seus propis 

símbols que formen part de la seva identitat. Cal garantir la seva presència 
pública i institucional i han de ser respectats per les institucions catalanes i 
l'Estat, així com per la ciutadania. Els nostre país, així, ha de poder tenir 
seleccions esportives pròpies en les competicions oficials, presència a la 
UNESCO per defensar el seu patrimoni cultural, entre d'altres. 

 
- Catalunya com a nació ha de tenir veu pròpia en l'àmbit europeu i 

internacional.  
 Europa ha estat i seguirà essent la nostra àrea geopolítica d'atenció 

prioritària, així com l'arc mediterrani. 
 

2. Garantir el desenvolupament futur de Catalunya 
 

- Catalunya té les seves institucions pròpies d'autogovern. Aquestes han de 
tenir capacitat per legislar i executar en totes aquelles matèries que 
esdevenen essencials per al progrés social, cultural i econòmic de tots els 
ciutadans i ciutadanes del nostre parís. Així, matèries com la immigració, el 
treball i les relacions laborals, les noves tecnologies, les infraestructures o les 
noves demandes socials han de ser objecte del nostre marc d'autogovern. 

 
- Catalunya adopta el model d'Estat del benestar. La qualitat de vida de les 

persones i el seu benestar són els seus principals objectius com a país. 
L'educació, la salut, l'atenció social i la seguretat, així com la protecció de la 
família i els col.lectius amb més necessitats, es constitueixen com a pilars 
bàsics de l'acció pública i aquesta ha de poder ser exercida amb màxima 
intensitat per part del nostre govern. 

 
- Catalunya ha de poder projectar-se externament i mantenir relacions 

internacionals, amb la finalitat de participar amb veu pròpia en aquelles 
qüestions que afecten al nostre poble, en un entorn cada cop més 
interdependent i globalitzat. 

 
3. Articular un nou marc competencial i de relacions 
 
- Catalunya ha d'establir un nou marc de relacions amb l'Estat que garanteixi la 

preservació de la seva identitat, així com la capacitat de decisió i actuació en totes 
aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels 
catalans i catalanes. 
 
- Aquest nou marc s'ha de traduir en un nou Estatut que sigui reflex d'un nou 

pacte per a l'autogovern a partir dels drets històrics que empara la 
Constitució, i als quals el nostre poble hi té dret. 

 
- El nou marc de relacions es fonamenta en les relacions bilaterals entre l'Estat 

i la Generalitat que s'articularà mitjançant la constitució d'una comissió 
bilateral, que serà l'espai de treball i cooperació mútua. 

 
- El nou sistema competencial ha de donar rellevància al paper motor que 

tenen els ens locals (municipis i comarques) dotant-los de les eines suficients 
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per tal d'exercir les funcions que tenen encomanades i per tal de fer efectiu el 
principi de subsidiarietat per tal de fer arribar les polítiques públiques a tots els 
ciutadans de Catalunya. 

 
- Catalunya ha de tenir un nou sistema de finançament inspirat en el model de 

concert econòmic, inclosa l'administració tributària catalana, amb la finalitat de 
garantir uns ingressos justos i suficients per al nostre país que facin possible 
l'assoliment del nostre model de societat. 

 
- Catalunya també ha de tenir més capacitat d'actuació i relació pel que fa a 

l'administració de justícia i el poder judicial. El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha de ser la darrera instància jurisdiccional a Catalunya i hem de 
tenir un fiscal en cap propi. 

 
- Catalunya ha de poder relacionar-se de manera lliure amb d'altres comunitats 

que tenen vincles històrics i interessos comuns actuals amb el nostre país. 
L'arc mediterrani d'actuació és una àrea estratègica per a la nostra projecció. 

 
Per tot això, el grup de CiU proposa al ple d'aquesta Corporació l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- MANIFESTAR  que Catalunya ha d'establir un nou marc de relacions amb 
l'Estat que garanteixi la preservació de la seva identitat, així com la capacitat de 
decisió i actuació en totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la 
qualitat de vida dels catalans i catalanes. 
 
Segon.- EXPRESEM que aquest nou marc s'ha de traduir en un nou Estatut que sigui 
reflex d'un nou pacte per a l'autogovern a partir dels drets històrics que empara la 
Constitució i als quals el nostre poble hi té dret. 
 
Quart.- DEMANEM que aquest nou Estatut ha de garantir el reconeixement de 
Catalunya com a nació, el seu desenvolupament futur i l'articulació d'un nou marc 
competencial i de relacions entre Catalunya i l'Estat, on es reforci el paper dels ens 
locals com a eines eficients en el desenvolupament de polítiques adreçades als 
ciutadans, de conformitat amb les paràmetres expressats en la part expositiva 
d'aquesta moció. 
 
Tercer.- INSTEM AL GOVERN DE LA GENERALITAT I AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA a que, de conformitat amb la potestat que els atorga l'article 56 de 
l'Estatut, iniciïn el procediment establert per reformar l'Estatut d'Autonomia." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS, GMCiU, 
GMERC i GMICV-EA a la proposició, que, transcrita, diu el següent:  
 
"L’aspiració a l’autogovern ha estat una constant històrica del catalanisme polític 
expressada de molt diverses formes, però entesa sempre com un dret col·lectiu. Des 
dels inicis de la Transició, aquesta aspiració va constituir un valor majoritari i la seva 
plasmació va venir de la mà del pacte que va donar lloc a l’Estatut de Sau, refrendat 
majoritàriament a les urnes, i que ha proporcionat, en el marc de la Constitució 
Espanyola de 1978, el període autonòmic més durador de la història. Pel que fa als 
municipis, cal recordar que el projecte d’Estatut de Núria, elaborat per la Ponència dels 
46, fou àmpliament plebiscitat pels municipis i posteriorment pel poble català abans 
d’arribar a les Corts Generals amb una indiscutible legitimitat i suport popular. Amb 
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aquest procés es tractà de donar una empenta definitiva i una legitimitat indiscutible a 
aquest històric procés, obrint les portes de la discussió a tots els ajuntaments catalans. 
 
Actualment, vint-i-quatre anys més tard, és necessari adaptar l’exercici de l’autogovern 
a les condicions socioeconòmiques, tecnològiques i culturals del segle XXI. El marc de 
relació entre els pobles és dinàmic i cada cop més, les relacions entre pobles són més 
plurals i diversificades. És així com es pot garantir a la ciutadania la resolució eficient i 
eficaç de les seves necessitats, plantejant una relació entre iguals i responent a les 
noves demandes que es plantegen. 
 
D’avant d’aquesta situació, el mon municipalista manifesta el seu suport a l’inici d’un 
nou procés estatuent, que s’ha de fer amb el màxim de representació política i de 
consens i que ha d’establir el marc institucional que haurà de regir a Catalunya en el 
marc del Regne d’Espanya i el sistema polític de què vulgui dotar-se lliurement el 
poble català en el futur. 
 
Per aquests motius, es proposa al ple de la Corporació acordar el suport de 
l’Ajuntament de Manresa a la redacció d’un nou Estatut que garanteixi la inclusió dels 
punts següents:  
 
1. Fer efectiu el reconeixement de Catalunya com a nació. 

- Catalunya és una nació i la seva sobirania es manifesta a través de les urnes i 
de l’exercici al dret a l’autodeterminació. 

- Catalunya té les seves institucions pròpies de representació i autogovern, les 
quals han de tenir plena capacitat d'actuació i autoorganització per fer front a 
les necessitats del nostre país. 

- El català és una llengua pròpia de Catalunya i patrimoni comú amb altres 
comunitats, territoris i estats. 

- Catalunya, com a nació amb una llarga tradició històrica, té els seus propis 
símbols que formen part de la seva identitat. Cal garantir la seva presència 
pública i institucional i han de ser respectats per les institucions catalanes i 
l'Estat, així com per la ciutadania. Els nostre país, així, ha de poder tenir 
seleccions esportives pròpies en les competicions oficials, presència a la 
UNESCO per defensar el seu patrimoni cultural, entre d'altres. 

- Catalunya com a nació ha de tenir veu pròpia en l'àmbit europeu i internacional.  
 Europa ha estat i seguirà essent la nostra àrea geopolítica d'atenció prioritària, 

així com l'arc mediterrani. 
 
2. Garantir el desenvolupament futur de Catalunya 

- Catalunya té les seves institucions pròpies d'autogovern. Aquestes han de tenir 
capacitat per legislar i executar en totes aquelles matèries que esdevenen 
essencials per al progrés social, cultural i econòmic de tots els ciutadans i 
ciutadanes del nostre parís. Així, matèries com la immigració, el treball i les 
relacions laborals, les noves tecnologies, les infraestructures o les noves 
demandes socials han de ser objecte del nostre marc d'autogovern. 

- Catalunya adopta el model d'Estat del benestar. La qualitat de vida de les 
persones i el seu benestar són els seus principals objectius com a país. 
L'educació, la salut, l'atenció social i la seguretat, així com la protecció de la 
família i els col·lectius amb més necessitats, es constitueixen com a pilars 
bàsics de l'acció pública i aquesta ha de poder ser exercida amb màxima 
intensitat per part del nostre govern. 

- Catalunya ha de poder projectar-se externament i mantenir relacions 
internacionals, amb la finalitat de participar amb veu pròpia en aquelles 
qüestions que afecten al nostre poble, en un entorn cada cop més 
interdependent i globalitzat. 
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3. Articular un nou marc competencial i de relacions 

- Catalunya ha d'establir un nou marc de relacions amb l'Estat que garanteixi la 
preservació de la seva identitat, així com la capacitat de decisió i actuació en 
totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida 
dels catalans i catalanes. 

- Aquest nou marc s'ha de traduir en un nou Estatut que sigui reflex d'un nou 
pacte per a l'autogovern a partir dels drets històrics que empara la Constitució, i 
als quals el nostre poble hi té dret. 

- El nou sistema competencial ha de donar rellevància al paper motor que tenen 
els ens locals (municipis i comarques) dotant-los de les eines suficients per tal 
d'exercir les funcions que tenen encomanades i per tal de fer efectiu el principi 
de subsidiarietat per tal de fer arribar les polítiques públiques a tots els 
ciutadans de Catalunya. 

- Catalunya ha de tenir un nou sistema de finançament inspirat en el model de 
concert econòmic, inclosa l'administració tributària catalana, amb la finalitat de 
garantir uns ingressos justos i suficients per al nostre país que facin possible 
l'assoliment del nostre model de societat. 

- Catalunya també ha de tenir més capacitat d'actuació i relació pel que fa a 
l'administració de justícia i el poder judicial. El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha de ser la darrera instància jurisdiccional a Catalunya i a de tenir 
un fiscal en cap propi. 

- Catalunya ha de poder relacionar-se de manera lliure amb d'altres comunitats 
que tenen vincles històrics i interessos comuns actuals amb el nostre país. 

 
Per tot això, el grups municipals del PSC, CiU, ERC i ICV-EA proposen al ple de la 
corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- MANIFESTAR  que Catalunya ha d'establir un nou marc de relacions amb el 
Regne d’Espanya que garanteixi la preservació de la seva identitat, així com la 
capacitat de decisió i actuació en totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al 
progrés i la qualitat de vida dels catalans i catalanes. 
 
Segon.- EXPRESSAR que aquest nou marc s'ha de traduir en un nou Estatut que sigui 
reflex d'un nou pacte per a l'autogovern i que garanteixi el reconeixement de Catalunya 
com a nació, el seu desenvolupament futur i l'articulació d'un nou marc competencial i 
de relacions entre Catalunya i l'Estat, on es reforci el paper dels ens locals com a 
eines eficients en el desenvolupament de polítiques adreçades als ciutadans. 
  
Quart.- RECLAMAR la necessitat que la Generalitat de Catalunya estigui representada 
en òrgans de la Unió Europea i en determinats organismes internacionals. 
 
Cinquè.- INSTAR al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a què, de 
conformitat amb la potestat que els atorga l'article 56 de l'Estatut, iniciïn el procediment 
d’un nou text estatutari per la via del màxim consens possible entre totes les forces 
polítiques catalanes i amb un procés participatiu que reflecteixi les legítimes 
aspiracions d’obtenir un més alt grau d’autogovern. 
 
Sisè.- ACORDAR, d’acord amb la invitació feta per resolució del Parlament (moció 
186/VI) a la participació en el debat previ al procés de reforma estatutària a 
organitzacions i entitats representatives de la societat civil, als municipis, i a la 
ciutadania en general; l’adhesió de Manresa al plebiscit dels ajuntaments catalans, 
posterior a l’aprovació del projecte estatutari, així com manifestar la voluntat de 
participar en el procés de recollida d’aportacions de la ciutadania per a l’elaboració del 
nou text d’Estatut." 
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La senyora Sensat i Borràs manifesta la satisfacció del GMICV-EA, perquè, per una 
vegada, el Ple de l'Ajuntament ha tingut capacitat per parlar del nostre país, Catalunya, 
i d'arribar a un pacte mínim d'acords entre les organitzacions polítiques, cosa que 
considera positiva després del lamentable i ridícul espectacle que van fer al mes de 
juliol respecte el tema de les banderes. Diu que no és ridícul pel que es pretenia, sinó 
perquè, després de tot el rebombori que van generar, al cap de deu dies, la situació 
tornava a ser com era abans. 
Creu que les actuacions d'aquest tipus provoquen que els ciutadans que tenien 
l'expectativa i la il.lusió de no tornar a veure més determinades banderes es 
desmotivin. Afegeix que aquest fet també suposa una desmotivació per a les persones 
que no consideren aquest tema com una qüestió important, ja que no entenen què fan 
els polítics i les polítiques a l'Ajuntament de Manresa, si, un cop han pres una decisió,  
no tenen prou capacitat, gosadia o valentia per continuar defensant allò que 
legítimament han decidit. 
Considera, doncs, que el que s'ha fet avui és positiu i és un document, una proposició 
o un conjunt de paraules que són de mínims, amb les quals, per tant, les 
organitzacions que hi estan implicades se senten còmodes, malgrat que cada una 
d'elles en té una lectura concreta i diversa, cosa que reflecteix la realitat d'aquest país. 
En aquest sentit, comenta que no hi ha una sola lectura sobre el que és Catalunya, qui 
som els catalans i les catalanes, si volem viure amb Espanya, a dins o a fora, de costat 
o amb lateral, ja que tot això respon a criteris i realitats diversos. 
Creu, per tant, que la realitat nacional d'aquest país s'ha d'enfocar des d'aquesta 
pluralitat. 
Diu que molt properament se celebraran eleccions, i que fins al 16 de novembre es 
parlarà molt de l'Estatut, respecte el qual les organitzacions procuraran explicar i 
exposar la seva posició, però que, en qualsevol cas, el GMICV-EA considera que 
l'Estatut no és una finalitat en sí mateix, sinó que hauria de ser una eina que permetés 
al nostre país una millor cohesió social i un reconeixement dels seus drets nacionals. 
Afegeix que els homes i les dones que viuen a Catalunya han de poder tenir la 
capacitat d'exercir aquests drets nacionals. 
Manifesta que al juliol va quedar clarament reflectit que són plurals i, per tant, aquest 
Estatut es podrà fer no només des de les organitzacions polítiques, legítimament 
representades, sinó que també s'hi han d'afegir tots els col.lectius i persones, 
ciutadans i ciutadanes que tinguin coses a dir sobre aquesta qüestió i d'altres. 
Creu que el que pugui acabar essent l'Estatut i el que hagi de reflectir haurà de ser 
fruit d'un procés de mobilització i participació socials, que en aquest moment encara 
no hem estat capaços d'exercir o de promoure. 
Diu que també és cert que s'ha constatat i evidenciat que l'Estatut ha quedat petit en 
aquest moment, però creu que això no hauria de provocar que els catalans i catalanes 
pensessin que l'únic enemic que tenen és a Madrid i que, si no viuen millor és per la 
culpa de tercer. 
Creu que, malgrat les limitacions competencials, polítiques, econòmiques i financeres 
que hi ha en el nostre país, així com els greuges que patim respecte a altres nacions 
que configuren l'Estat espanyol, que són millors, les coses es poden gestionar de 
diverses maneres. Per tant, considera que, no només tenim responsabilitat o culpa per 
un Estatut que no satisfà a tothom, sinó que políticament es pot fer de maneres 
diferents. 
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Manifesta que el més important d'avui no és tant l'explicació o la lectura política que 
cada organització té sobre l'Estatut, que és diferent de les altres, sinó la possibilitat o 
la capacitat que han tingut avui de demostrar a la ciutat que, quan volen, també poden. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que parlar d'autogovern és parlar d'una aspiració 
del nacionalisme català, que és històrica, ja que fa gairebé 300 anys que Catalunya es 
veu obligada a pensar en clau de recuperació d'aquest autogovern, entès sempre com 
a recuperació d'un dret col·lectiu. 
Comenta que, si pensem especialment en aquells anys que hem coincidit en 
anomenar com a anys de la Transició, a partir de l'any 1975, ens adonarem que aquell 
pacte que va constituir l'Estatut de Sau tenia diverses lectures. 
Explica que aquest Estatut es va ratificar majoritàriament a les urnes, però alguns el  
van considerar com un punt i final i, per tant, hi van trobar reflectides les seves 
màximes aspiracions. Afegeix que, probablement, hi va haver un altre sector del país 
per a qui aquest Estatut tot just constituïa un punt de partida, que intuïen utilitari per 
avançar en el procés de construcció nacional. 
Diu que vint-i-quatre anys després d'aquella aprovació, el procés que ha seguit 
l'Estatut es veu afectat per una considerable paràlisi, perquè, molt sovint, els 
successius pactes autonòmics que s'han confegit a l'Estat espanyol entre les forces 
majoritàries, que es poden anomenar com a harmonització o creació de Lleis marc, a 
la pràctica, aquells molt modestos avenços que s'han produït en termes de 
finançament, la desaparició "cosmètica" que es va produir dels governadors civils o 
alguns altres aspectes com són la gestió dels ports, s'han petrificat i, en definitiva, fa 
anys que Catalunya no avança en el traspàs de competències, ja que queden molts 
serveis pendents, ni s'ha incrementat la legislació bàsica. 
Creu, per tant, que s'està produint una recuperació de la centralització i que ha quedat 
greument afectada la voluntat política existent des de l'any 1975 endavant de posar en 
marxa i desenvolupar l'Estatut, i, a hores d'ara, estem discutint constantment i posant 
en entredit alguns dels aspectes que preveia aquell Estatut. 
En el mateix sentit, diu que estem vivim una contrareforma d'aquella idea, a través de 
lectures sovint autènticament regressives a les quals s'afegeix tensió i confrontació 
(cosa que és una especialitat del Partit Popular), i no només amb una visió de la resta 
de l'Estat, sinó afectant també al consens intern que hi pugui haver al nostre país. 
Manifesta que tot això es produeix alhora que a Europa bufen uns altres aires o es 
posen en qüestió les estructures caduques dels tradicionals Estats, tal com els hem 
concebut. Li sembla paradoxal que al nostre país no es pugui avançar més 
decididament en un procés que es vol obert i respectuós, però també respecte el qual 
es pretén que es reconeguin els drets històrics de Catalunya així com el dret inherent a 
tots els pobles, que és el de l'autodeterminació. 
Recorda, per acabar, que en aquesta tessitura o circumstàncies el Parlament els va 
convidar, a través de la moció 186/VI, citada en la proposició, a participar d'un procés 
estatuent, començant pels municipis i fent-hi participar a la societat civil i als ciutadans, 
en general. Creu que això és molt important perquè tal com va passar amb l'Estatut de 
Núria, fa més de seixanta anys, cal començar amb un text plebiscitat pels municipis i, 
posteriorment, pel poble català, abans de portar-lo a les Corts Generals, que són les 
espanyoles. 
Afegeix que, altrament, si aquest viatge s'ha de començar a Madrid, no cal que vaticini 
als presents, que no avançarà. 
Proposa fer aquest debat participatiu, consensuat i el més ampli possible, però 
començant-lo en el territori, en els municipis, ja que d'aquesta manera, des del 
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municipalisme, si comencen a trobar aquests punts de suport, podran iniciar 
correctament aquest nou procés estatuent, que estableixi el marc institucional que 
haurà de regir a Catalunya en l'hipotètic marc de l'Estat espanyol o en el sistema 
polític de què vulgui dotar-se lliurement com a poble.  
Recorda que la senyora Núria Sensat ha remarcat la satisfacció del GMICV-EA pel 
consens i diu que ell també està satisfet, però vol deixar clar, perquè no hi hagi 
confusió, que el GMERC desitja una Constitució, que es pot anomenar Estatut, Llei 
Fonamental o de qualsevol altra manera, però que sigui un text que ens constitueixi i 
que ens doni personalitat i estabilitat, que estigui formulat amb claredat i precisió, i, en 
definitiva, que ens ajudi com a poble. 
Diu que, probablement, la novetat d'avui és la d'aquest consens. Creu que és bo que 
es trobin acords entorn a la necessitat d'un nou marc estatutari i remarca que aquesta 
necessitat no la reconeixia tothom fa dos anys. 
Manifesta que Esquerra Republicana no es cansa de plantejar aquest tema i que 
gairebé des de pocs dies després de l'aprovació de l'Estatut a l'any 1979 ha estat 
insistint en plantejar que aquest marc és una "armilla" que li va estreta a Catalunya. 
Diu que s'ha produït la novetat que els grups municipals s'han posat d'acord en la 
necessitat de reinterpretar el marc legal que els acompanya, i comenta que hi ha dies 
en què dubta que aquesta sigui una bona notícia, però, com que és una persona de fe 
i els seus companys també, ho donen per bo. 
Entén, però, que aquesta no és només una reforma ni una modificació de retoc, sinó 
que ha de ser el camí per avançar cap al nou marc de relació política sobre quins 
vincles vol mantenir Catalunya amb el regne d'Espanya i amb Europa, i quin vol que 
sigui el seu futur polític. 
Manifesta, recordant el que deia el senyor Terricabres fa quinze dies al diari Avui, que 
les persones han de decidir què volen ser quan siguin grans, i diu que Esquerra 
Republicana creu que a Catalunya ja li ha arribat aquest moment. En aquest sentit, diu 
que l'Estatut ha de dir què volem ser i quan ho volem ser, i, sobretot, com volem viure. 
Comenta que, com que la seva exposició no pot acabar amb declaracions 
filosoficoliteràries, perquè faria riure a molta gent, creu que cal seure's i trobar el punt 
comú. 
Afegeix que l'Estatut no pot ser només una eina estrictament política, sinó que ha de 
ser un instrument d'afirmació nacional, i vol que quedi clar que, malgrat el consens que 
avui els agermana, el GMERC no renuncia a anar més enllà, com ja saben els seus 
amics, coneguts i parents. 
En el mateix sentit, diu que Esquerra Republicana de Catalunya no vol un Estatut, sinó 
un Estat per a Catalunya, però creu que avui s'ha fet un primer pas i, per això, s'ha 
avingut a votar conjuntament amb els altres grups municipals una proposició, perquè 
encara creu que és necessari arribar a acords comuns, de mínims. Ho argumenta 
dient que probablement aquest és el repte polític més important que tenen per als 
propers mesos. 
Diu que, en definitiva, amb aquesta proposició, convida els grups municipals a fer un 
plantejament compartit, però també espera que sigui agosarat i que tingui un ampli 
suport de la societat i de cada un dels municipis que formen aquest país, de la gent 
que forma part de les entitats, dels qui estan agrupats, dels qui opinen.  
Creu que és necessari aquest suport perquè no sigui mai objectable, des del punt de 
vista democràtic, com no sigui que algú tingui ganes de provocar una crisi política, des 
de posicions autoritàries o d'altres temes, que en aquest moment serien de maltractar i 
imprevisibles a aquesta hora de la nit. 
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Per acabar, diu que avui els grups municipals tenen la responsabilitat d'estar a l'alçada 
de les circumstàncies, perquè aquest primer text que signen no sigui només una 
manera d'arribar a les properes eleccions el 16 de novembre, sinó que els permeti a 
tots plegats avançar en aquesta proposta i, de la mateixa manera que demana a la 
resta de membres del Ple que votin afirmativament la proposició, també els demana 
que tinguin la capacitat i la responsabilitat de mantenir-lo durant la propera tardor i, 
especialment, durant la propera primavera. 
Diu que cal que aquest no sigui només un episodi anecdòtic d'aquest vespre de Ple, 
sinó que els serveixi a tots com a element de reflexió, de participació, de consens i, 
sobretot, de construcció nacional. 
 
El senyor Serra i Rovira diu, en el mateix sentit que ja han exposat el GMICV-EA i el 
GMERC, que el plantejament que condueix al nostre país a determinar un nou marc 
estatutari ve donat per tota una sèrie de condicions que existeixen avui i que abans no 
es donaven, cosa que fa que es comparin les diverses propostes d'Estatut per a 
Catalunya amb el hi ha actualment vigent. 
Diu que és evident que hi ha tot un seguit de canvis i evolucions en el marc polític, 
tecnològic, de relacions laborals i en el camp de la immigració, que fan que Catalunya 
s'hagi de dotar de nous instruments polítics. 
Comenta, així mateix, que moltes persones, com ell mateix, no van tenir la possibilitat 
de votar l'actual Estatut d'Autonomia ni la Constitució Espanyola, i entén que el 
progrés significa també actualitzar les lleis. Per això, topa radicalment amb tots aquells 
partits que fan defenses agosarades de les lleis. 
Manifesta també, respecte el tema de les banderes, que l'acord de Ple és vigent i ha 
de servir perquè algun dia, entre tots i des d'on sigui, es pugui canviar la llei que els 
imposa la bandera espanyola, a desgrat seu, que es va aprovar l'any 1981. 
Explica que el GMCiU va plantejar la setmana passada públicament que era necessari 
que Manresa se sumés al conjunt d'ajuntaments del país que tenen la voluntat de 
proposar un nou marc estatutari, un Estatut Nacional per a Catalunya. 
Exposa que ho va plantejar sota tres grans punts: fer efectiu el reconeixement de 
Catalunya com a nació, garantir el desenvolupament futur de Catalunya i articular un 
nou marc competencial i de relacions. 
Diu que el GMCiU va manifestar la seva voluntat que hi hagués el màxim nombre 
possible de formacions polítiques que hi donessin suport, però que havien de tenir un 
mínim comú denominador, ja que, en cas contrari, el seu grup no s'avindria a parlar. 
Comenta que aquests mínims eren bastant nombrosos i en destaca els següents: en el 
text de la moció s'ha de garantir el reconeixement del dret a l'autodeterminació, que 
Catalunya pugui tenir oficialitat en les seleccions esportives catalanes, que els símbols 
propis de Catalunya tinguin molta més predominança que la que tenen actualment, i 
que es pugui dotar de veu pròpia en tots els Organismes internacionals.  
Tal com s'ha dit anteriorment, respecte el tema de la immigració, com a conseqüència 
de la proposició que ha presentat el GMICV-EA i que tots han acabat votant, amb 
l'esmena incorporada, planteja també que la immigració, el treball, les relacions 
laborals i les noves tecnologies mereixen un nou marc estatutari, perquè són aspectes 
que han canviat, ja que la immigració de fa vint anys no té res a veure amb l'actual 
procés migratori. 
Cita també com un aspecte que el seu grup considera un mínim, que es reivindiqui, 
d'una manera gairebé definitiva, una nova font de finançament, que estigui inspirada 
en el model de concert econòmic, i també que Catalunya pugui relacionar-se lliurement 
amb les altres comunitats, que tenen vincles històrics i culturals. 
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Diu que és en aquest sentit que el GMCiU oferia una proposta anunciada als mitjans 
de comunicació la setmana passada, i s'alegra, com la resta de grups municipals, que 
s'hagin posat d'acord. 
També s'alegra que el GMERC, malgrat hagi presentat la seva pròpia proposta, 
finalment s'hagi avingut a comparar que, al cap i a la fi, eren dues propostes que 
tenien molts més aspectes en comú que diferents.  
Manifesta que el GMCiU està satisfet que el sentit comú hagi permès que s'elabori 
aquesta proposta unitària. 
Recorda que el GMS va plantejar temps enrere una proposta que diferia bastant de les 
aspiracions del GMCiU, i diu que, per tant, està satisfet que ara el GMS s'hagi afegit a 
aquesta proposta, que el GMCiU planteja com a mínims que s'han de tenir en compte. 
Diu que és probable que el GMERC tingui propostes més agosarades, manifesta al 
respecte que és evident que aquest nou marc estatutari no és el punt d'arribada, 
assegura al senyor Fontdevila que el seu punt d'arribada va molt més enllà i que 
segurament que poden congeniar perfectament.  
Creu que, tenint en compte la situació política actual, després de vint anys amb un 
estatut que està esgotat, el marc que es proposa avui, que garanteix una sèrie de 
punts bàsics, és el millor camí i la millor aportació que poden fer tots els grups 
municipals, que votaran afirmativament la proposta, per col.laborar amb aquest nou 
marc estatutari. 
Diu que això no pretén ser una declaració poètica ni un viatge passatger, que acabi en 
72 hores, sinó que la intenció és que altres ajuntaments la prenguin com a pròpia, ja 
que això significarà que els grups polítics s'han posat d'acord respecte a propostes 
realment agosarades, ambicioses, però, a la vegada, possibles. 
Finalment diu que cal anar molt alerta, perquè quan s'ha plantejat anteriorment el 
debat sobre la immigració s'han fet al·lusió al que s'anomena "dreta reaccionària", o, 
en tot cas, és igual, el Partit Popular, perquè són perilloses. Hi està del tot d'acord, 
perquè el Partit Popular fa un flac favor a la societat quan fa l'equació fàcil i alhora 
perillosa de relacionar immigració amb delinqüència, en primer lloc, perquè no ajuda 
gens a cohesionar-la i, en segon lloc, perquè a través d'aquest engany té la pretensió 
electoralista d'aconseguir un gran nombre de vots. 
Creu que les coses no són tan fàcils i que s'han de plantejar amb molta més cura, i 
que el Partit Popular no és qui sap fer-ho més curosament, sinó que ho resol amb 
aquestes equacions excessivament fàcils.  
Considera que cal anar alerta quan es parla de nacionalisme i d'augmentar el marc 
estatutari, perquè en aquest aspecte el Partit Popular no es queda sol, sinó que té 
companys de viatge i, de vegades, amb determinades afirmacions, que també són 
d'equació, com és ara equiparar nacionalisme amb terrorisme o, fins i tot, nacionalisme 
amb guerres, no s'ajuda gens a la cohesió social del conjunt de l'Estat. 
Dóna les gràcies, en nom del GMCiU, als grups municipals que voten afirmativament 
aquesta proposició conjunta i anuncia el vot favorable del seu grup. 
 
El senyor Canongia i Gerona creu que hi ha poca memòria històrica recent en aquest 
país i que cal recordar-ho, perquè, alguns, com ell, malgrat no ser gaire grans, tenen 
una certa edat i van tenir el privilegi, perquè eren joves i actius en aquell moment, de 
viure el procés de transformació que es va produir en aquest país. 
Diu que si en els anys 1975, 1976, 1977, 1978 i 1979 algú els hagués dit que avui 
estarien com estan, no s'ho haurien cregut, i creu que cal tenir-ho present. 
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Comenta que possiblement a una immensa minoria de la societat catalana l'Estatut se 
li va fer curt després de la primera setmana, però, insisteix, que era una immensa 
minoria en aquell moment. 
Creu que, per contra, la immensa majoria dels catalans es van sentir molt satisfets de 
l'avenç que va significar, en el seu moment, l'Estatut d'Autonomia per a aquest país. 
Afirma que, dit això, és evident que les coses evolucionen i els temps canvien, i que 
possiblement un vint-i-cinc o un trenta per cent de l'electorat actual no va poder exercir 
el dret al vot en aquell moment, però el fet més important és que les coses canvien. 
Continua dient que les coses canvien fins al punt que aquells que avui fan bandera del 
concert econòmic són els mateixos que el van votar en contra en el Congrés dels 
Diputats. 
En el mateix sentit, afirma que una part dels qui parlen constantment de la manca de 
finançament, han firmat els acords de finançament amb els successius governs de 
l'Estat espanyol al llarg dels temps. 
Per tant, creu que la pretensió d'aquest als quals es refereix de fer creure als altres 
que s'han sumat als seus posicionaments, provoca que això no comenci bé. 
Manifesta que personalment avui estava molt content, perquè totes les formacions 
polítiques que consideren que l'Estatut s'ha de modificar eren capaces de començar 
un procés unitàriament, però ara veu que hi ha alguns que volen fer creure a la resta 
que no es tracta d'un procés unitari, sinó que els han convençut a tots i tothom farà el 
que ells voldran. 
Creu que d'aquesta manera les coses no van bé, perquè no es tracta de convèncer a 
uns quants, sinó que cal convèncer a tota la societat catalana. 
El GMS considera que, si Catalunya ha de tenir un nou marc de relacions amb l'Estat 
espanyol, la societat catalana l'ha d'entendre i assumir com a propi, per tant, tothom 
haurà de cedir, tant els grups polítics com els col.lectius de la societat, com va passar 
amb l'Estatut de Sau, en el seu dia, respecte el qual també es va haver de cedir, 
perquè es va optar per la Transició, no per la ruptura. 
Opina que, si els grups polítics tenen clar que hi ha un mínim comú denominador, 
podran convèncer als ciutadans i, consegüentment, l'Estat es veurà obligat a modificar 
l'Estatut. Insisteix, però, que el primer que cal fer és convèncer als ciutadans que és 
necessari fer aquest pas, cosa que no tothom té clara. 
Creu que això s'ha d'explicar amb exemples clars i personalment li ha semblat bé una 
part del discurs del senyor Serra, quan s'ha referit a les relacions laborals, a les noves 
tecnologies. Comenta que l'actual Comunitat Europea, que era un bell somni quan es 
va redactar l'Estatut, no s'assembla en res a la que hi havia l'any 1975, ni la relació 
entre els Estats. Afirma que cal saber entendre la utilitat de la reforma de l'Estatut. 
Diu que l'objectiu polític final d'Esquerra Republicana ha estat sempre molt clar: la 
independència de Catalunya; i que tot el que no arribi a aquest objectiu suposa una 
renúncia al seus plantejaments. D'altra banda, l'objectiu de Convergència i Unió no és 
aquest i, pel que se sap fins ara, devem estar parlant d'una sobirania dins d'un Estat 
espanyol. 
Referint-se als dos grups municipals d'aquest Ple que, en la seva opinió, presumeixen 
més de nacionalistes, diu que, si es fa èmfasi en les diferències, difícilment podran 
convèncer a la societat que aquesta reforma és útil. 
Creu, per tant, que és fonamental aprofundir en les coincidències i fer entendre als 
ciutadans que aquest nou marc institucional és útil, perquè, el fet que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya sigui l'última marca referencial, a part del Tribunal 
Constitucional, és molt important en el món judicial i suposa un canvi substancial en la 
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manera d'entendre la vida. Considera que és important per a una ciutat catalana que el 
seu marc legal es defineixi a Catalunya.  
Es pregunta quin sentit té que en les discussions sobre temes exclusius de Catalunya, 
com ara els que fan referència a productes que només s'elaboren aquí, el representant 
de l'Estat espanyol sigui una persona d'una altra Comunitat Autònoma. 
Creu que coses tan senzilles com aquesta són passos fonamentals per a l'autogovern i 
la sobirania del país. 
Insisteix en afirmar que això seria el mínim comú denominador respecte el qual es 
podrien entendre els grups municipals i diu que, probablement, la societat també ho 
entendria si es parlés de coses pràctiques que pugui entendre. 
Diu que, per contra, si només tenen discussions polítiques etèries, els ciutadans no els 
seguiran i, consegüentment aquest debat serà estèril i sense sentit, i molt 
probablement l'actual Estatut podria continuar vigent durant vint-i-cinc, trenta o trenta-
cinc anys més. 
Considera que els qui vulguin avançar cap a la millora de l'autogovern d'aquest país 
han de ser molt conscients d'aquest fet i que el fonamental és convèncer a la majoria 
dels ciutadans d'aquest país que això és bo per a ells. 
Explica que el cap de setmana passat, en un país tan avançat com és Suècia s'ha 
sotmès a referèndum una decisió política i els ciutadans l'han rebutjada. Comenta al 
respecte que això significa que els ciutadans d'aquell país no segueixen al govern en 
aquella demanda. 
Creu que és necessari que es tinguin clars aquests exemples. 
En el mateix sentit, explica que en la història moderna hi ha hagut regions de països 
molt desenvolupats que han posat sobre la taula marcs de relacions institucionals 
diferents envers el seu país i no han reeixit, perquè els seus ciutadans no els han 
seguit. 
Conclou, per tant, que aquestes qüestions s'han de plantejar des del rigor històric, 
però també buscant el convenciment social. 
Afegeix que el primer que han d'aprendre tots és que ningú té la raó, respecte a la qual 
recorda que algú deia que de raó n'hi ha poca i està molt repartida. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta recorda als presents que en la reunió de la junta de 
portaveus que s'ha celebrat avui mateix ell ha manifestat que era millor que la 
proposició es presentés conjuntament, perquè és important que es doni una imatge 
d'unitat en un assumpte d'aquestes característiques. 
Creu que és una sort que s'hagi presentat conjuntament la proposició i que els grups 
municipals hagin arribat a acords mínims, tenint en compte els "ganivets" que han 
volat en aquesta Sala durant les intervencions que s'han fet en aquest debat (ho diu en 
el bon sentit i suposa que els presents ja entenen el sentit de les seves paraules). 
Diu que els grups han intentat demostrar qui és el més nacionalista o el més 
independentista, cosa que li sembla legítima, però creu que amb les intervencions que 
han fet durant aquest debat han destruït el caràcter positiu que tenia el fet d'haver 
arribat a acords i presentar la proposició conjuntament. 
Crida l'atenció sobre el fet que, malgrat que els grups municipals s'hagin posat d'acord 
respecte a unes qüestions mínimes per poder presentar conjuntament la proposició, 
durant el debat s'han presentat quatre propostes diferents de reforma de l'Estatut. 
Diu que el problema no és la reforma de l'Estatut, entre altres coses perquè l'actual 
Estatut no és obra només de quatre partits polítics que es van reunir a Sau, sinó de 
tots els catalans: dels ciutadans de centre, d'esquerres i de dretes. 
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Afegeix que l'Estatut és conseqüència de l'obra feta, assumida, respectada i 
defensada per tots els catalans. 
Creu que ningú pot pensar que l'Estatut és permanent i inalterable en el temps, però 
tampoc és bo posar en dubte constantment el marc que ens permet ser el que som 
actualment: un poble lliure, dinàmic, integrador, obert i pròsper. 
Diu que des de fa més d'un any s'ha posat en dubte constantment la convivència de la 
societat catalana. 
Comenta que tots els partits, excepte el GMPPC, proposen la reforma de l'Estatut, 
però creu que, malgrat que hagin exposat on volen arribar i de quina manera ho volen 
fer, segueixen sense declarar clarament els motius pels quals és necessària aquesta 
reforma. 
Creu personalment que, en el fons, no hi ha motius clars o, si més no, demana que se 
li permeti discrepar legítimament dels motius que s'exposen. 
Opina que la majoria dels catalans veuen que hi ha una manca de motius clars en les 
propostes dels grups municipals respecte a la reforma de l'Estatut. 
Diu que, pel que s'ha vist en més d'una intervenció d'aquest Ple, les propostes de 
reformes estatuàries són absolutament partidistes, i que a partir del 16 de novembre 
les propostes i les maneres potser seran diferents. 
Afirma, així mateix, que les reformes proposades no plantegen el canvi d'un Estatut de 
tots per un altre de tots, sinó que presenten Estatuts de partits, que tracten d'imposar 
la seva visió del país per sobre d'altres igualment legítimes, i que només tenen un 
objectiu electoralista. 
Espera que a partir del 16 de novembre aquestes visions siguin diferents. 
Diu que el GMPPC creu que no es pot utilitzar l'Estatut per amagar les mancances del 
govern o per imposar una particular manera d'entendre Catalunya, ja que Catalunya i 
l'Estatut són de tots els catalans. Per tant, creu que si no es comparteix, l'Estatut 
esdevindrà un instrument de divisió i de confrontació, que sembla ser el que pretén 
més d'un partit polític. 
En la seva opinió, qualsevol reforma de l'Estatut s'ha de fer amb el mateix consens 
que es va produir amb l'Estatut del 1979, a fi de garantir que l'Estatut segueixi essent 
de tots, cosa que és essencial.  
Comenta també que quan algú li parla d'equacions o de matemàtiques respecte a 
aquests temes, cal tenir en compte que dos i dos sempre fan quatre. Ho diu en el 
sentit que creu que no es poden plantejar equacions i aplicar el resultat que més ens 
convingui. 
Diu que els qui acusen el Partit Popular de relacionar nacionalisme amb terrorisme han 
estat governant gràcies a aquest partit durant vuit anys a la Generalitat de Catalunya. 
En aquest sentit diu que és evident que el món és ple de "fills renegats", que la manca 
de sensibilitat envers l'era del "Pujolisme" ha arribat a la seva fi, i que ara s'obre una 
nova etapa de Convergència i Unió, que és la dreta feixista catalana. 
 
L'alcalde qualifica de sobrera la part final de la intervenció del senyor Javaloyes, en la 
que s'ha referit a la dreta feixista catalana i als fills renegats, però creu que cadascú 
pot pensar el que vulgui i que tothom té propostes legítimes.  
Manifesta que la diferència que pot existir entre els grups polítics que avui han 
presentat una proposta, que no està basada en el "llençament de ganivets", al que s'ha 
referit el senyor Javaloyes, sinó en els matisos, és que alguns creuen que s'ha de 
reformar l'Estatut i d'altres opinen el contrari. 
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Afegeix que dins del grup dels qui consideren que s'ha de reformar l'Estatut, cadascú 
té els seus matisos, criteris i projectes diferents, i que, per altra banda, hi ha alguns 
que posen "muralles" perquè no es modifiqui aquesta norma. 
Diu al senyor Javaloyes que si hagués plantejat la seva intervenció en aquests termes 
hauria quedat bastant més bé que de la manera en què ho ha fet. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta demana la paraula. 
 
L'alcalde li respon que és suficient i que, després de la intervenció del senyor 
Javaloyes, qualsevol grup municipal hauria pogut replicar. Per tant, seguidament cal 
passar a la votació de l'assumpte. 
 
Se sotmet l'esmena a votació, la qual s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 
GMICV-EA, 4 GMERC i 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER A DEBATRE I CONSENSUAR EL 
PROJECTE DEFINITIU PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL 
DEL TOSSAL DELS CIGALONS. 

 
Tal com consta al començament de l'acta, aquest assumpte ha quedat retirat de la 
sessió. 
 
6.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 

CATALUNYA EN RELACIÓ AMB LA CREACIÓ D’UN PLA DE 
MANTENIMENT DE LA CIUTAT DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 10 de setembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"És manifest que a la nostra ciutat existeix una precarietat pel que fa a temes de 
manteniment de l'espai públic. 
 
És manifest que ja no existeixen problemes de reparació i manteniment en espais ja 
consolidats d'anys, sinó que fins i tot els de recent urbanització pateixen del mal 
endèmic de la manca de manteniment. 
 
És manifest que les actuacions que es porten a terme cada anys en matèria de 
manteniment són destinades únicament i exclusiva a reparació de ferms de carrers, 
bàsicament. 
 
Proposem: 
 
Primer. Que es porti a terme un Pla de Manteniment de la ciutat de Manresa que tingui 
en compte mínimament els següents aspectes: 
 
- Voreres 
- Espais peatonals 
- Ferms de carrers 
- Mobiliari urbà en general 
- Parcs i jardins 
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Segon. Que es delegui a una persona la responsabilitat de portar a terme aquest 
"inventari" d'actuacions, conjuntament coordinat amb entitats del territori, així com la 
coordinació de les execucions de les mateixes. 
 
Tercer. Que semestralment es porti a terme una revisió del "inventari" per actualitzar 
les dades per les actuacions ja portades a terme així com incloure les noves que 
puguin sorgir." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena que han presentat el GMS, 
GMERC i GMICV-EA a la proposició, que, transcrita, diu el següent:  
 
"1. Atès que l’equip de govern treballa en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 

(PAM) 2003-2007 i que, tal i com es va fer en el mandat anterior, aquest PAM serà 
elaborat per mitjà d’un procés participatiu d’un abast el més ampli possible, 

 
2. Atès que l’Àrea de Serveis del Territori ja actua planificadament en les intervencions 

que es fan a la Via Pública (millora de l’enllumenat, del ferm de carrers, de reposició 
de mobiliari urbà, etc.) segons els criteris que fixen els serveis tècnics municipals, 
un cop avaluat el seu estat de manteniment. 

 
3. Atès, finalment, que la Regidoria de Via Pública tornarà a posar en consideració de 

la ciutadania que participi en els debats del PAM el seu programa de treball per al 
present mandat, i que, tal i com ja fa fins ara, es creu necessari que aquest 
programa evolucioni en el temps gràcies als contactes periòdics que es mantenen 
amb les entitats veïnals representatives. 

 
És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació la substitució del text proposat 
pel PPC, per l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. L’equip de Govern sotmetrà les seves prioritats d’actuació de millora i 
manteniment de la Via Pública a la ciutadania (grups municipals, entitats, particulars...) 
que participi en el proper debat del Pla d’Actuació Municipal 2003-2007. 
 
Segon. Tal i com s’ha vingut fent fins ara, la planificació de prioritats que en resulti de 
l’esmentat procés participatiu d’elaboració del PAM es revisarà periòdicament amb les 
entitats representatives del moviment veïnal i, sobretot, en els nous òrgans de 
participació ciutadana (Consells territorials, sectorials i Consell de Ciutat) que es 
crearan i en els que hi seran representats els grups municipals, les entitats, i la 
ciutadania en general. " 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que les voreres, espais peatonals, mobiliari 
urbà, parcs i jardins i ferm dels carrers de la ciutat estan deteriorats, cosa que no és 
conseqüència del descuit de l'equip de govern, sinó del pas del temps. 
Diu que, per això, el GMPPC proposa que s'analitzin i es diagnostiquin els problemes 
que hi ha en el manteniment de la ciutat, que es nomeni una persona responsable de 
dur-ho a terme, que, posteriorment i de forma conjunta amb les entitats del territori, es 
puguin realitzar les accions que siguin necessàries.  
Explica, així mateix, que el GMPPC demana que s'elabori un Pla de manteniment, que 
sigui actualitzable i, a tal efecte, que es revisi semestralment, per poder incloure les 
mancances que es detectin i anul.lar aquelles que ja s'hagin solucionat; tot això a 
través de les entitats del territori. Creu que pot esdevenir una eina de gran utilitat per 
saber quines actuacions es poden realitzar, ja que, malgrat que l'equip de govern les 
conegui, el Pla servirà per marcar les prioritats. 
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Considera, a més, que aquest Pla ajudaria a la tasca de govern i també als qui formen 
part de l'oposició en la seva tasca de fiscalització respecte a la qüestió del 
manteniment. 
Finalment, creu que suposaria una col.laboració molt més estreta i positiva per 
endreçar la ciutat. 
Qualifica d'agosarada l'esmena que s'ha presentat respecte a la proposició, en el sentit 
que no és necessari que en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) que està redactant 
l'equip de govern, figuri de forma concreta cada desperfecte que hi hagi a la ciutat. 
Creu que el PAM que elabori l'equip de govern ha de ser una mica més agosarat o 
ambiciós, i, per tant, ha d'anar més enllà de les mancances de manteniment que hi ha 
a la ciutat. 
Fa notar que el PAM s'està tramitant i que pot trigar encara vuit, nou o deu mesos en 
acabar-se d'elaborar i que, comptant amb la posterior diagnosi que s'ha de fer al 
respecte, a través dels nous òrgans de participació ciutadana, aquest termini pot 
dilatar-se fins a dotze o quinze mesos; per tant, fins a aquell moment no es  podrà 
començar a executar el llistat de treballs que l'equip de govern vol canalitzar a través 
del PAM. 
Creu que la ciutat no es pot permetre que l'equip de govern ocupi el vint-i-cinc per cent 
de la seva legislatura en elaborar la relació de prioritats i emergències de manteniment 
de la via pública com són les voreres o fanals trencats, bancs deteriorats o papereres 
malmeses, per executar-les posteriorment. 
Per això, considera que l'esmena que s'ha presentat a la proposició s'aparta 
manifestament de l'objectiu que el GMPPC proposa. En conseqüència, el seu grup no 
accepta l'esmena, continua defensant la proposició que ha presentat i espera i desitja 
que l'equip de govern reconsideri i retiri la seva esmena i voti afirmativament la 
proposició del GMPPC. 
 
La senyora Torres i García diu que la proposició que ha presentat el GMPPC va en la 
línia d'augmentar l'eficiència i l'eficàcia del manteniment de la via pública i que un dels 
objectius de l'equip de govern és millorar el manteniment dels espais públics. 
Explica que en la proposició es diu que les actuacions en matèria de manteniment 
estan destinades únicament a reparar el ferm dels carrers, cosa respecte a la qual 
voldria matisar que aquest tipus de reparacions és una part molt petita del pressupost 
global de manteniment de la ciutat. 
Diu que la planificació existeix, malgrat que també és cert que no està sistematitzada 
en un document.  
Comenta que segurament podria ser molt positiu fer una programació, però cal tenir en 
compte que les urgències i les incidències que es produeixen obliguen a modificar 
l'ordre de prioritats. 
Diu que l'equip de govern estaria d'acord en incidir en els aspecte que el GMPPC 
esmenta en la seva proposició, i, de fet, ja s'està duent a la pràctica en les voreres, 
espais per a vianants, ferms de carrers i mobiliari urbà. 
Creu que cal fer un esforç per trobar el mètode adequat i tenir les dades 
sistematitzades, però que el PAM, com a procés participatiu que s'iniciarà aviat, és 
l'espai adequat perquè els agents de la ciutat puguin prioritzar, no només quant als 
forats que hi ha al carrer, sinó respecte a si és més important per al manteniment de la 
ciutat elaborar un pla d'accessibilitat, continuar amb l'enllumenat públic o fer un pla de 
mobilitat. 
Comenta que, quan el senyor Javaloyes ha dit que el PAM es farà d'aquí a uns mesos, 
dóna la sensació que l'equip de govern perd el temps, i personalment creu que no és 
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així, perquè les demandes i les necessitats de la ciutat no han desaparegut i es va 
actuant on es creu prioritari.  
Diu que el seu departament conté molts elements de participació ciutadana. 
Quant a les visites als barris, diu que no comencen ara, amb la proximitat de les 
eleccions, sinó que durant dos períodes de quatre anys l'equip de govern ha parlat 
amb els diferents barris, ha elaborat llistats amb les demandes que li han fet i les 
necessitats que ha detectat, sobre les quals ha anat treballant, cosa que també fa com 
a conseqüència de les trucades que fan els ciutadans al servei 010 de l'Ajuntament o 
dels missatges que envien a través del correu electrònic, i dels suggeriments que 
exposen els membres de la corporació municipal en les comissions informatives o en 
qualsevol reunió informal. 
Manifesta que segurament l'equip de govern no disposa d'aquest inventari, que, com ja 
ha dit, podria ser positiu, però creu que això no impedeix que s'estiguin duent a terme 
un gran nombre d'accions. 
Comenta, així mateix, que el fet que el PAM es faci d'aquí a uns mesos, no provocarà 
que la brigada de manteniment de l'Ajuntament estigui aturada fins a aquell moment, 
perquè hi ha moltes coses i hi ha una llarga llista preparada. 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU creu que el pla de manteniment per a la 
ciutat és indispensable (si és que hi ha coses indispensables a la vida), o, si més no, 
molt necessari i és cert que hi ha una demanda social, en general, expressada de 
manera molt més concreta pels col.lectius veïnals sobre allò que afecta cada pam del 
seu territori, de la seva zona o dels seus carrers. 
Manifesta que és lloable el fet de pensar que en un PAM, que ha de funcionar i que ha 
de ser molt participatiu, s'acabi elaborant un document que serveixi per sistematitzar 
tot el que la regidora Anna Torres ha explicat, però creu que en aquest interregne, que 
serà de nou mesos, aproximadament, fins el 27 de març de l'any que ve, es podria 
trobar una solució transitòria, per intentar sistematitzar alguna de les coses que ja es 
fan habitualment o, fins i tot, per millorar-les. 
Diu que si és cert que hi ha un coneixement del territori, a través dels contactes i la  
participació amb les associacions de veïns i amb col.lectius més o menys 
representatius dels ciutadans de Manresa, en relació amb l'estat del manteniment 
d'algunes zones de la ciutat—cosa que no dubta, perquè és així—, és evident que es 
poden saber quines són les prioritats i, en aquest cas, també les possibilitats que té  
l'Ajuntament de Manresa de poder fer determinades inversions. 
Afegeix que les inversions de vegades són petites i altres vegades són més 
importants, i, per tant, costen molt més de decidir, per tot el que comporten. 
Manifesta que el GMCiU podria acceptar la proposició del GMPPC, però proposa que 
s'incloguin dos elements nous: per una banda, com que el pla de manteniment definitiu 
no es podrà redactar fins al PAM, cal que el pla de prioritats d'aquest manteniment 
estigui sistematitzat i es faci un calendari que permeti saber en quin termini se'n podrà 
disposar. Creu que si ja es disposa d'aquestes dades en aquest moment, no seria 
difícil poder-ho fer. 
Diu que, per una altra banda, el GMCiU proposa que la Comissió d'Urbanisme—
entenent que la via pública forma part de l'urbanisme de la ciutat— o bé qualsevol altre 
òrgan que designi l'Ajuntament, fiscalitzi trimestralment el desenvolupament de les 
prioritats; que analitzi què s'està fent, quines mancances hi ha, quin és el ritme que 
s'està seguint, quines coses es poden solucionar i quines no. 
Creu que això facilitaria que s'anés amb una mica més de tranquil.litat en el moment 
de redactar el document definitiu dins del PAM, sense ritme i sense pausa, és a dir, 
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l'Ajuntament no donaria la sensació que necessita un document definitiu per posar-se 
a treballar amb més profunditat i més sistemàticament respecte al manteniment de la 
ciutat i, en canvi, es podrien anar resolent aquests problemes més prioritaris. 
Considera que això podria ser una solució i diu que el GMCiU proposa que des de 
l'esperit de la proposició presentada pel GMPPC i afegint-hi, com a mínim, els dos 
matisos que acaba d'exposar, es pugui disposar d'aquest pla, que es pot anomenar de 
manteniment o de prioritats del manteniment de la ciutat, i arribar fins el PAM. 
Afegeix que, evidentment, posteriorment l'Ajuntament se sotmetria a l'altre document 
que l'equip de govern proposa en l'esmena que ha presentat, és a dir, un pla de 
manteniment que compti amb molta més participació de la que es pugui aconseguir en 
aquest moment amb aquest pla de prioritats i, a més, no parlant només del que s'ha de 
fer durant el proper trimestre, sinó planificant el que s'ha de fer des d'ara fins al final de 
la legislatura. 
 
La senyora Torres i García diu que segurament que tots estan d'acord amb aquesta 
visió, però creu que si ara s'elabora un pla de millora, només l'estarà fent l'Ajuntament, 
independentment del fet que s'hi incloguin els elements que aportin les associacions 
de veïns i els ciutadans, a títol individual. 
Explica que l'Ajuntament vol sotmetre aquest pla al debat del PAM, perquè es va 
produir el precedent del pla de millora dels barris, respecte el qual no va acabar de 
trobar la metodologia.  
Creu que no es tracta d'una qüestió que hagi de decidir l'equip de govern, perquè 
l'oposició tingui un element per fiscalitzar—malgrat que posteriorment, aquest element 
segurament podria existir amb aquest pla—, sinó que la metodologia ha de consistir en 
buscar el consens amb els altres agents socials. 
Explica que en el pla de millora dels barris l'Ajuntament es va trobar que se'n va parlar, 
però els ritmes eren diferents i no es va acabar. Diu que segurament amb els debats 
del PAM es podria tornar a reprendre la metodologia, buscant els diferents agents 
socials i no només la corporació municipal. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta aclareix que no es tracta de fer un pla de mobilitat ni 
d'accessibilitat, sinó que la persona responsable d'aquesta àrea surti amb el seu 
vehicle a fer un tomb pels barris, prengui notes amb una llibreta i s'entrevisti amb algun 
membre d'alguna entitat del territori. Suposa que això ja es fa, però per al moment 
concret, i el GMPPC no demana que es faci un pla de manteniment per a un moment 
determinat, sinó per a mitjà i llarg termini, perquè és evident que quan s'enfonsa un 
tram de carrer s'ha d'actuar ràpidament, però també ho és que hi ha un gran nombre 
de voreres amb molts desperfectes. 
Diu que no es tracta, doncs, que ell vulgui criticar l'equip de govern i dir que no es fa 
res, sinó que es tracta d'una situació que fa temps que es produeix, i, si no es dóna 
prioritat a la reparació de les voreres, hi continuaran creixent les males herbes en els 
trams afectats i les persones que hi passen seguiran torçant-se els peus. 
Creu que el PAM, com a element de treball per a l'equip de govern, ha de ser molt més 
agosarat que un llistat de deficiències de carrers, ha de correspondre a una anàlisi de 
treball i a una diagnosi del dia a dia, que ha d'elaborar l'Ajuntament. 
Per tant, creu que no es poden confondre els plans de mobilitat o d'accessibilitat, 
perquè no tenen res a veure amb el que el GMPPC ha anomenat com a pla de 
manteniment. 
Manifesta també que el GMPPC accepta les esmenes orals que ha proposat el 
GMCiU, consistents en establir un termini curt de temps per saber quines són les 
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actuacions a dur a terme i en disposar que la Comissió d'Urbanisme faci un reunió de 
treball trimestralment per a aquesta qüestió. 
 
L'alcalde proposa que se sotmetin a votació l'esmena i la proposició tal com estan 
redactades, sens perjudici que en la Comissió Informativa dels Serveis del Territori es 
demanin les informacions que es considerin convenients, sobretot, perquè és cert que 
amb l'elaboració del PAM s'haurà de presentar una documentació determinada sobre 
temes de manteniment de caràcter fix. 
Insisteix doncs, que un cop establertes les posicions, cal votar aquests assumptes, 
independentment de l'esperit i criteris que cada grup municipal hagi posat sobre la 
taula. 
 
En aquest moment, una persona del públic assistent a la Sala pretén intervenir per 
exposar un seguit de desperfectes que hi ha en alguns llocs concrets de la via pública. 
Aquesta intervenció no es fa a través del micròfon i, per tant, no es pot transcriure en 
aquesta acta.  
L'alcalde li demana que en parlin un cop hagi finalitzat la sessió plenària i li dóna les 
gràcies per la seva aportació. 
 
Se sotmet a votació l'esmena presentada, la qual s'aprova per 15 vots afirmatius (9 
GMS, 2 GMICV-EA i 4 GMERC), 2 vots negatius (GMPPC) i 7 abstencions, i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada pel GMPPC 
decau. 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels tres 
assumptes sobrevinguts presentats, que s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 82.3 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
7.1 CREACIÓ A L'AJUNTAMENT DE MANRESA D'UN REGISTRE TELEMÀTIC 

PER A LA RECEPCIÓ I LA SORTIDA DE DOCUMENTS QUE ES TRAMETIN 
PER VIA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE L'EXTRANET DE LES 
ADMINISTRACIONS CATALANES, A L'ADREÇA WWW.EACAT.NET. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 12 de setembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"L'article 45 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les 
administracions públiques han d'impulsar la utilització i l'aplicació de tècniques i 
mitjans telemàtics per desenvolupar la seva activitat i exercir les seves competències. 
 
Dins del marc del Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la 
informació de les administracions públiques catalanes, signat el 23 de juliol de 2001, el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 
ha impulsat la creació d'una plataforma de relació amb els ens locals a través 
d'Internet i amb signatura electrònica, anomenada Eacat, extranet de les 
administracions catalanes. Aquesta plataforma permet que els procediments que 
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afecten les entitats locals amb relació amb el Departament de Governació i Relacions 
institucionals es puguin trametre per via telemàtica. 
 
Disposicions legals 
 
L'article 38 de la Llei 30/1992, en l'apartat incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, declara que es poden 
crear registres telemàtics per a la recepció o la sortida de sol.licituds, escrits o 
comunicacions que es trametin per mitjans telemàtics, sempre que compleixin els 
criteris de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la 
informació. 
 
En virtut de tot això 
 
Aquesta alcaldia-presidència proposa al Ple de la Corporació municipal, l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
1. Crear a l'Ajuntament de Manresa un registre telemàtic per a la recepció i la sortida 
de documents que es trametin per via telemàtica a través de l'extranet de les 
administracions catalanes, a l'adreça www.eacat.net. 
 
2. Aquest registre telemàtic, tindrà caràcter d'auxiliar del Registre general de 
l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, 
en l'apartat nou incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d'ordre social. 
 
3. El registre creat donarà compliment als principis de disponibilitat, autenticitat, 
integritat, confidencialitat i conservació de la informació, i estarà habilitat per a la 
recepció i la sortida de sol.licituds, escrits i comunicacions dels procediments i tràmits 
per als quals s'aprovi la tramitació telemàtica. 
 
4. La determinació dels procediments i tràmits que es puguin realitzar mitjançant 
aquest registre telemàtic, d'acord amb la distribució competencial, es farà mitjançant la 
corresponent resolució que els reguli i es regirà per la normativa general aplicable als 
registres telemàtics, inclosa en el reglament general regulador del registre de 
documents de l'Ajuntament de Manresa, que properament haurà d'ésser objecte 
d'aprovació per part del Ple corporatiu. 
 
5. Sens perjudici dels efectes substantius que l'ordenament jurídic atribueix a la 
presentació d'escrits, el registre telemàtic tal i com s'establirà a la norma esmentada a 
l'apartat anterior, estarà en funcionament durant les vint-i-quatre hores del dia, tots els 
dies de l'any. 
 
6. Anualment, l'Ajuntament de Manresa, publicarà la relació de procediments i tràmits 
que es puguin realitzar mitjançant aquest registre telemàtic." 
 
El senyor Jordà i Pempelonne explica que fa anys que l'Ajuntament està treballant 
en l'adopció i la implantació de les tecnologies de la informació i el coneixement, per 
millorar l'eficiència interna d'aquesta Administració, la comunicació i la informació amb 
els ciutadans, i la comunicació bilateral entre l'Ajuntament i els ciutadans. 
Diu que, com a resultat d'aquest treball, la pàgina web de l'Ajuntament presenta una 
llista bastant llarga de tràmits "on line", gràcies a la qual l'any passat un estudi 
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independent va destacar la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa com una de les 
millors d'Espanya. 
Concreta que s'han donat d'alta més de 1.000 vehicles, a través d'aquesta pàgina web, 
cosa que ha permès evitar que les persones es desplacin per fer aquest tràmit. 
Anuncia que properament, l'Ajuntament presentarà nous tràmits que es podran fer 
amb el Col.legi d'Arquitectes o amb el Col.legi de Notaris. 
Comenta que tots aquests tràmits "on line", que es van ampliant progressivament en 
nombre i que també van esdevenint cada vegada més complexes, necessiten una 
cobertura jurídica adient, a fi de garantir diferents aspectes, com ara la personalitat de 
qui fa el tràmit i l'autenticitat i la integritat de les dades, entre d'altres. 
Diu que, per això, els Serveis Jurídics ja estan treballant des de fa temps en 
l'elaboració del Reglament corresponent i que, ara, com a conseqüència del fet que la 
Generalitat de Catalunya ha creat una nova web, a través de la qual demana a 
l'Ajuntament que tramiti els ajuts per al proper pressupost, s'ha considerat adient 
presentar un Registre telemàtic, que serà auxiliar del Registre General de l'Ajuntament 
on s'assentaran tots els moviments que hi hagi en aquesta primera etapa només amb 
el portal de la Generalitat de Catalunya.   
Explica que en el dictamen consta el compromís de l'Ajuntament de presentar 
properament al Ple, per a la seva aprovació, el Reglament general del registre, que 
inclourà totes les vies d'entrada i sortida de documents. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, la senyora Torra i Bitlloch i el senyor 
Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el 
que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.2 MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 

TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA, EN EL SENTIT 
DE REFORÇAR ALGUNES DE LES LÍNIES I PREVEURE LA GRATUÏTAT 
DEL SERVEI DURANT LA JORNADA DEL "DIA SENSE COTXES". 

  
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 10 
de setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 
1990, va adjudicar la concessió administrativa de la gestió del servei municipal de 
transport públic urbà de viatgers de Manresa, a l'entitat mercantil EMPRESA 
CASTELLÀ, SA. 
 
Vist l'informe emès pel cap del servei d'Obres i Manteniments en data 9 de setembre 
de 2003, en relació amb el reforçament del transport públic urbà durant la celebració 
de la campanya europea "Dia sense cotxes", en el marc de la setmana de mobilitat 
sostenible i segura, que tindrà lloc el dia 22 de setembre de 2003. 
 
Atès l'informe emès per la cap de la Secció d'Hisenda en data 10 de setembre de 
2003. 
 
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient. 
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Atès que s'ha complimentat el tràmit d'audiència al concessionari, de conformitat amb 
l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d'ordenar discrecionalment les modificacions del 
servei que aconselli l'interès públic i, entre altres, la variació en la qualitat, la quantitat, 
temps o lloc de les prestacions en què el servei consisteixi, de conformitat amb la 
clàusula 20a del plec regulador de la concessió, en concordança amb els articles 127 
del Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra 
a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Com a regidora delegada de Via Pública, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic urbà de 
viatgers de Manresa, adjudicada a l'entitat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA (CIF A 
08510059 – carrer Sant Antoni M. Claret, s/n – Estació d'autobusos de Manresa 08240 
de Manresa), en el sentit de reforçar les línies de transport públic urbà i preveure la 
gratuïtat del servei durant la jornada que ha de tenir lloc el dia 22 de setembre de 2003 
anomenada diada per a la mobilitat sostenible i segura "Dia sense cotxes". 
 
El reforç de línies s'efectuarà incorporant la totalitat dels vehicles al servei de tal 
manera que la línia 1 passarà de 3 a 5 vehicles i la línia 4 passarà d'1 a 2 vehicles. 
 
El número de viatgers addicionals es recull a la taula següent: 
 

Línia Viatges 
feiners 

Viatges 
reforçament Km feiners Km 

reforçament Total Km 

1 73 42 616,6 356,4 973 
2 64 - 365,6 - 365,6 
3 29 - 192,6 - 192,6 
4 28 27 180,4 174,1 354,5 

Total 194 69 1355,2 530,5 1885,7 

 
El reforçament suposa un increment de 530,5 Km respecte als establerts per a un 
feiner qualsevol. 
 
Quant a la gratuïtat del servei, el sistema de control d'accés a l'interior del bus no 
s'alterarà i, per això, caldrà que els viatgers rebin el corresponent títol de transport 
(bitllet) que incorporarà la gratuïtat del servei. 
 
SEGON. Determinar que la previsió d'increment de la subvenció per aquesta jornada 
es quantifica en 2.160, 95 € d'acord amb l'informe emès en data 10 de setembre de 
2003 per la cap de la Secció d'Hisenda. 
 
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 
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La senyora Torres i García explica que, com és habitual durant els darrers anys, com 
a conseqüència de la celebració del Dia sense cotxes", el 22 de setembre, es proposa 
al Ple aprovar aquest dictamen, que fa referència, per una banda, a reforçar les línies 
del transport urbà, i, per una altra, a establir que el servei sigui gratuït durant aquella 
jornada. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 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. 
 
7.3 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

27/2003, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 

El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat 
d'Hisenda, del 12 de setembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 

"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2004, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a baixes de 
crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i 
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per 
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2004. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 27/2003 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 
27/2003 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze 
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions." 
 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2003 

ESTAT DE DESPESES 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

  

Partida Denominació 
Crèd. 
actual  Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

422.1.226 Ensenyament bàsic.- Despeses diverses 18.162,39 5.000,00  23.162,39Consignació insuficient 

432.1.227.06 Estructura genera d'urbanisme.- Estudis i treballs tècnics 12.000,00  5.000,00 7.000,00 Consignació sobrant 

       0,00   

  5.000,00 5.000,00  
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PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 272003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 27/2003 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  20.792.784,00 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.891.670,03 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.530.575,40  Capítol 3.- Despeses financeres 1.713.989,00 

    
Capítol 4.- Transferències 15.191.547,50  Capítol  4.- Transferències 4.163.076,25 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  23.979.742,88 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  1.878.354,50  Capítol 7.- Transferències de capital  3.969.370,88 

    
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 6.010,00 

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

     

TOTAL  .....................................................................  72.539.730,54  TOTAL  ...................………........................................... 72.539.730,54 

 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquesta modificació de crèdit té un 
import de 5.000 euros, que queden compensats entre partides de diferents funcions i 
que serveixen per fer front a les despeses necessàries per al començament del curs 
escolar. 
Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 10 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 de 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. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GMCiU SOBRE ELS RESULTATS TURÍSTICS A LA 

CIUTAT. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que els darrers mesos s'han dut a terme iniciatives tendents a millorar i potenciar 
l'oferta turística de Manresa (Oficina de Turisme i Itineraris turístics) 
 
El Grup Municipal de CiU, 
 
PREGUNTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Quins han estat els resultats de la promoció turística duta a terme en el darrer any? 
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Si està previst fer campanyes de captació de turistes en períodes, fina ara poc turístics 
a Manresa, com pot ser el mes d'agost a fi i efecte d'aprofitar els recursos de què 
disposem i que no s'estan utilitzant al màxim (Alberg, ...)" 
 
El senyor Fontdevila i Subirana respon que val la pena dir que en els àmbits de 
promoció turística dels darrers anys i gràcies a la gestió que ha dut a terme 
l'Ajuntament, s'ha produït un canvi notable, si més no, respecte al nombre de visitants  
de l'Oficina d'Informació Turística, ja que l'any 2001 aquest nombre va ser de 1.131 
persones, l'any 2002, va ser de 4.041 i aquest any, es preveu que s'hauran obtingut 
amb escreix els millors resultats de la ciutat. 
Diu que, fins al dia d'avui, han passat per aquesta Oficina 7.322 persona des de 
principis de l'any 2003 i 7.827 persones des del dia en què es va inaugurar. 
És conscient que el que inspira la pregunta del GMCiU és rendibilitzar les campanyes 
que s'estan fent a la ciutat, per intentar aprofitar els recursos que ja existeixen, com 
ara l'Alberg. 
Explica al respecte, que fa uns dies es va publicar en el diari de la ciutat que l'Alberg 
encara feia alguns dies de vacances, però, les xifres de què disposa demostren que el 
68 per 100 dels visitants del primer semestre d'aquest any, és de Catalunya, el 6 per 
100 és de l'estranger, un altre 6 per 100 és de la resta de l'Estat, i la resta correspon a 
manresans. 
Exposa que del total de les visites rebudes durant el període de gener a juny d'aquest 
any, 951 persones han sol.licitat el plànol de la ciutat, i només 133 demanen lloc on 
allotjar-se, per tant, el gruix dels visitants correspon a persones del país, que vénen a 
Manresa només per una jornada, sense quedar-se a dormir. 
Diu que no pot respondre en aquest moment sobre la manera en què s'enfocaran les 
campanyes del mes d'agost, que és un període especialment difícil a Manresa, malgrat 
que l'Alberg obri durant alguns dies, per oferir els seus serveis a grups que visiten la 
comarca o la ciutat. 
Comenta, però, que les properes campanyes són de tardor, per intentar sumar 
esforços amb altres convocatòries de la ciutat i que es preveu que a finals d'octubre, 
amb una nova campanya d'itineraris per la ciutat i també comercial, de la Fira 
d'Espectacles, es tancarà aquest any amb molt bons resultats. 
 
8.2 PREGUNTA DEL GMCiU SOBRE L'ESTAT DE LES OBRES DE 

CANALITZACIÓ DEL TORRENT DE SANT IGNASI. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que la zona en qüestió està "abandonada" degut a un procediment judicial 
pendent, és causa de molèsties (rosegadors, inundacions, etc.) i no garanteix la 
seguretat mínima als veïns. (accés lliure a una zona de risc elevat). 
 
El Grup Municipal de CiU, 
 
Pregunta al ple de la corporació, 
 
Si està previst informar a la ciutadania de la fase judicial i terminis que falten per a 
poder reiniciar els treballs. 
 
Si està previst fer un tancament adequat per tal d'evitar l'accés a l'esmentat indret en 
què hi ha molts riscos per a la integritat física de les persones." 
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La senyora Mas i Pintó respon al primer punt de la pregunta que sí està previst 
informar a la ciutadania, perquè, després de llargues negociacions, s'ha arribat a un 
acord per a la rescissió del contracte, que es veurà materialitzat en el proper Ple, a 
través de la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i l'empresa. 
Quant al segon apartat de la pregunta, diu que l'obra està tancada amb una tanca 
adequada per a les seves característiques, però, pel fet que les obres estan 
paralitzades, és possible que s'hagi produït un cert desplaçament de la tanca i, per 
tant, que no ofereixi les condicions de seguretat que caldria. 
Es compromet a verificar-ho, a fer un control periòdic i a solucionar tots els possibles 
defectes que pugui tenir aquesta tanca. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta prega, sincerament, que se'l disculpi per la greu 
acusació de dreta feixista catalana que ha fet abans al GMCiU. 
Diu que agrairia que s'acceptessin les seves sinceres disculpes i, si és possible, que 
no constessin en acta les esmentades paraules, no per evitar que ell quedi en 
evidència, sinó perquè considera honestament que aquest Saló de plens no mereix 
aquest tipus d'expressions ni tampoc que en quedin reflectides. 
Es compromet a intentar no deixar-se portar per la vehemència del moment la propera 
vegada que es produeixi una situació com la d'avui, perquè no acostuma a tenir aquest 
tipus de comportament. 
 
El senyor Vives i Portell agreix, en nom del GMCiU, el gest del regidor del GMPPC, 
senyor Javaloyes, perquè, de vegades, disculpar-se és el que més costa a la vida. Diu 
que tots ens equivoquem, i per tant, demana al senyor Javaloyes que no pateixi, ja que 
el GMCiU li admet les disculpes, perquè coneix el seu tarannà i el felicita pel seu 
comportament. 
 
L'alcalde diu que les intervencions constaran en acta, perquè encara no s'ha tancat la 
sessió. 
Recorda als presents que, en compliment del tradicional pacte que hi ha entre els 
grups municipals d'aquest Ajuntament, en la propera sessió plenària no s'inclouran 
proposicions a l'Ordre del dia, tenint en compte la contesa electoral. 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 hores i 
55 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
 
El secretari general accidental Vist i plau 

L’alcalde 
 
 


